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Majątki radnych
i burmistrzów
W dzisiejszym numerze „Tygodnika Sanockiego”, na stronie 6, znajdą Państwo informacje dotyczące sytuacji majątkowej samorządowców miejskich:
radnych,
przewodniczących
rady
i burmistrzów. Dane te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. W zamyśle ustawodawcy ich
ujawnienie ma zapobiec korupcji i poddać samorządowców społecznej kontroli. Dla samych zainteresowanych zapewne nie jest to przyjemny zabieg.
Ale cóż, jeśli ktoś decyduje się na publiczną działalność, musi pogodzić się z tym, że współobywatele
mają prawo zajrzeć mu do kieszeni.
Za tydzień opublikujemy informacje poświęcone
radnym powiatowym.
Redakcja
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Sanoczanka w raju
Ilona Adamska wciąż
ma wzięcie w świecie
modelingu. Po sesji
zdjęciowej na
Karaibach podziwiano ją na paryskich
wybiegach.

Cena detaliczna 2 zł w tym VAT 7%

Sanoczanie okazali swą wdzięczność

Kryptonim AGRESOR
Hołdem wdzięczności kapłanowi – patriocie można
określić spotkanie będące promocją książki „Kryptonim
Agresor”, wydanej przez Muzeum Historyczne w Sanoku.
Ukazuje ona, na przykładzie księdza prałata Adama Sudoła, jak rządzący Polską komuniści prowadzili walkę z religią
i Kościołem. Sala Klubu Naftowca nie pomieściła wszystkich przybyłych.
Bohaterem spotkania był sam Ksiądz Prałat. – Nieustraszony, prowadzący nas ku prawdzie, swą nieugiętą, bezkompromisową
postawą podpowiadający, żebyśmy się nie lękali. To dzięki Niemu
mieliśmy w obrębie sanockiego kościoła farnego kawałek wolnej Polski
i mogliśmy się czuć wolni Jego odwagą – wspominał czasy dogorywającej komuny Wiesław Banach, dyrektor muzeum.
Wzruszeni byli współtwórcy tej niezwykłej książki: Krzysztof Kaczmarski (IPN) i Andrzej Romaniak (MH), którzy za namową
ks. Adama Sudoła, podjęli wyzwanie. – Jako chłopcy uczyliśmy się
z kazań i ogłoszeń paraalnych prawdziwej historii Polski, mówiącej
o agresji sowieckiej na nasz kraj, o Katyniu i innych okrucieństwach tamtego zbrodniczego systemu. Dla nas ksiądz Adam Sudoł na zawsze
pozostanie kapłanem – bohaterem, który w zderzeniu z ateistyczną
strukturą komunistycznego państwa, do końca wytrwał w prawdzie
– mówił, nie kryjąc wzruszenia, dr Krzysztof Kaczmarski.
O mrówczej pracy, jaką było zmaganie się z dokumentami SB
i ich specycznym językiem, opowiadał Andrzej Romaniak. – Relacje
esbeckich
meldunków
w
zasadzie
oddawały
prawdę.
Nie mogłem tylko oswoić się z ich specycznym językiem, gdzie słowa
„Bóg” czy „Matka Boża” pisano z małych liter – mówi o warsztacie pracy
Andrzej Romaniak.
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Pod okiem mistrzów
Ponad stu młodych
pianistów z Polski,
Ukrainy i Japonii
gościło na międzynarodowych warsztatach
w Bieszczadach,
zorganizowanych
przez sanocką PSM.

Sam bohater spotkania sprawiał wrażenie onieśmielonego.
Na początek z uśmiechem odniósł się do stwierdzenia autora publikacji „Niepokorny” z ostatniego numeru „TS”, mówiącego, iż „... On całe
swe życie kapłańskie grał ubekom na nosie...”. – To nie była wcale łatwa gra, gdyż przeciwnik był twardy. Za tę grę trzeba było słono płacić.
Ja też płaciłem, czekając czternaście lat na paszport, odmowami przyznania probostwa, ciągłym życiem ze świadomością, że jestem inwigilowany – wspominał tamte czasy bohater spotkania.
Dokończenie na str. 5

MARIAN STRUŚ

Kościół nie zdradził Narodu

Dziś wartość takich cech jak nieugiętość i odwaga w głoszeniu prawdy mocno skoczyła
w górę. Zareagowali na to sanoczanie, tłumnie przybywając na spotkanie z ks. A. Sudołem.

Dawał małolatom popalić
Anonimowa informacja przekazana przez mieszkańca Sanoka na
policyjny telefon zaufania doprowadziła do namierzenia nieuczciwego
kioskarza, który sprzedawał papierosy na sztuki osobom nieletnim
i handlował ukraińskim alkoholem.
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Boks hokejową modą

Młodzi hokeiści MKH
prali się po buziach
z rywalami z Opola przy
biernej postawie
sędziów, których tak
podniecił zbiorowy
boks, że nie
wiedzieli, kogo karać.

Z przekazanej policji informacji
wynikało, iż w jednym z kiosków na
osiedlu Błonie dzieci mogą bez żadnych problemów kupić papierosy na
sztuki. Punkt natychmiast poddano
dyskretnej obserwacji. Policjanci
niedługo czekali na potwierdzenie
sygnału. Wystarczyło zaledwie kilka
minut, gdy do kiosku podszedł 16-letni młodzian, który za 30 groszy otrzymał od sprzedawcy jednego LM-a.
Kioskarz nie zapytał chłopca o wiek,
choć miał taki obowiązek.
Tuż po dokonanej transakcji sanoccy stróże prawa wkroczyli do akcji. I wówczas okazało się, że sprzedaż papierosów nieletnim to nie jedy-

ny grzeszek na sumieniu kioskarza.
W pomieszczeniu znajdowały się bowiem także ukraińskie wyroby tytoniowe oraz alkohol. W tej sytuacji policjanci wezwali na pomoc funkcjonariuszy Urzędu Celnego. W wyniku przeszukania kiosku ujawniono ponad 600
papierosów bez opakowań oraz 46 paczek papierosów i 16 butelek alkoholu
bez polskich znaków akcyzy.
Za posiadanie towaru pochodzącego zza wschodniej granicy i naruszenie
przepisów celno-skarbowych kioskarz
wytłumaczy sie przez Urzędem Celnym,
a za sprzedaż papierosów na sztuki,
w dodatku osobom małoletnim – przed
sądem grodzkim, do którego policjanci

skierowali wnioski o ukaranie.
Apelujemy do mieszkańców, aby
nie pozostawali obojętni w podobnych
sytuacjach i reagowali, widząc, że stojące w kolejce dziecko kupuje papierosy lub alkohol, a sprzedawca nie pyta
go o wiek. Jeśli ktoś nie ma odwagi
osobiście interweniować, wystarczy,
że poinformuje o swoich spostrzeżeniach – nawet anonimowo – policję
– zapewnia podkom. Katarzyna Wojtowicz. Telefon zaufania KPP w Sanoku:
(013) 4657400, e-mail:sanok@podkarpacka.policja.gov.pl.
/joko/
Postawa mężczyzny, który w dobrze
pojętym społecznym interesie powiadomił o uprawianym w kiosku na Błoniach
procederze, zasługuje na słowa uznania. Niestety, nieczęsto zdarza się, aby
przypadkowy świadek z własnej woli poinformował o łamaniu prawa. Ciągle po-

kutuje w nas bowiem widmo epoki komunizmu, która wypaczyła zupełnie
pojęcie obywatelskiej postawy, gdyż
ten, który współpracował z milicją, był
z reguły donosicielem. Czasy się zmieniły, a wraz z nimi – powoli, bo powoli
– zmienia się również ludzka mentalność. Takich problemów nie ma już, na
szczęście, młode pokolenie. Dowodem
na to jest historia opowiedziana przez
jedną ze znajomych. Rzecz dotyczyła
podobnego do opisanego wyżej przypadku, ale na osiedlu Słowackiego.
12-letnia wówczas córka kobiety, widząc jak kioskarka sprzedaje dwa papierosy jej niewiele starszej koleżance,
zwróciła pani uwagę, że źle postępuje.
I choć kioskarka zbyła ją wówczas jakąś odpowiedzią, widać było, że jest
wyraźnie zawstydzona. Ciekawe, czy
lekcja udzielona jej przez dziewczynkę,
okazała sie skuteczna?

Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Może być bezpieczniej

Oto kolejny, piąty w tym roku, komunikat z naszej
tygodni(k)owej giełdy.

Gmina Sanok
promuje Bieszczady
Rozpoczęła się realizacja projektu „Okno na świat Gminy
Sanok”, skierowanego na teren Bieszczadów, który ma szanse
zrewolucjonizować obecne standardy promocji regionu.
Na ten cel gmina otrzymała aż 120 tys. zł donansowania.
Pieniądze przekazane zostały ze środków Programu Sąsiedztwa
Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/ Tacis CBC 2004-2006.
Głównym celem projektu, którego łączna wartość wynosi 160 tys. zł,
jest kompleksowa i profesjonalna promocja regionu bieszczadzkiego.
(bart)

Sebastian Niżnik, sekretarz Gminy Sanok, inicjator projektu:

ARCHIWUM S. NIŻNIKA

– Wzrost zainteresowania Bieszczadami, obserwowany także wśród cudzoziemców, nie przekłada
się na jakość usług turystycznych. Problem wciąż
stanowi bariera językowa. Dlatego jednym z elementów projektu będzie uruchomienie polskoukraińsko-angielskiego
portalu,
kreującego
wizerunek Bieszczadów jako regionu stawiającego
na turystykę. Oprócz bieżącej oferty wypoczynkowej
i kulturalnej, znajdą się tam także informacje dla inwestorów.
Funkcjonowanie portalu uzupełni centrum telefoniczne (tzw. „Call Center”), którego pracownicy udzielać będą niezbędnych informacji. Portal
z centrum połączy też interaktywna mapka – po kliknięciu w daną
miejscowość pojawi się menu z możliwością wybrania poszukiwanego
rodzaju informacji. Mam nadzieję, że przy współpracy z lokalnymi rmami turystycznymi oraz gminnymi wydziałami kultury i turystyki, uda
się stworzyć jednolity system promocji regionu.

* Już na starcie działalności
pierwszą ważną debatę poświęciliście bezpieczeństwu w mieście. Czy to taki ważny temat?
– Bardzo ważny. Wprawdzie ze
statystyk wynika, że Sanok jest
miastem bezpiecznym, jednak
można wiele zrobić, aby było jeszcze lepiej. I nie jest to tylko zadanie
dla Policji, ale również dla samorządu. Nasza debata wyraźnie to
pokazała, ujawniając też obszary
współpracy.
* Zapewne wrócił temat powołania do życia Straży Miejskiej. Czy
tylko on?
– Przedstawiciele Policji wyraźnie
opowiadają się za tym. Stąd temat
musimy rozpracować i zaproponować debatę, która go rozstrzygnie.
Ale pilniejsza jest sprawa profesjonalnego, nowoczesnego monitoringu, wymagająca dużej aktywności i zaangażowania. Będziemy
wnikliwie monitorować temat monitoringu.
* Powszechne oczekiwania wiążą
się z większą liczbą patroli pieszych w centrum i na osiedlach
i to o różnych porach dnia...

ARCHIWUM TS

CHWALIMY: Kierownictwo Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. w Sanoku za podjęcie się trudu i wzorcowe zorganizowanie II Międzynarodowych Warsztatów Pianistycznych „Bieszczady 2007”. Rzeczą nie do przecenienia jest zaproszenie do
udziału w nich i obecność znanych w świecie muzycznym
mistrzów fortepianu. Wartość naszego uznania podnosi fakt, że
dzięki zdobyciu środków z UE (ukłony za pomoc kierowane
w stronę Urzędu Miasta), warsztaty dla ponad 100 uczestników
z Polski, Ukrainy i Japonii były bezpłatne. Wszyscy oni będą
wspominać Sanok i Bieszczady przez długie lata, bo – jak zgodnie twierdzą – taaaakich warsztatów nie da się zapomnieć.
GANIMY: Osoby odpowiedzialne za jakość druków (kserówek)
oświadczeń majątkowych, na których samorządowcy składali
swoje oświadczenia. Koszmarne, niemal całkowicie nieczytelne, kompletnie nie spełniają celu, jakiemu mają służyć. Ganimy także zdecydowaną większość samorządowców, którzy
wypełniając oświadczenia dostosowali się do jakości formularzy. Ich nieczytelne bazgroły są zupełnie nie do rozszyfrowania. Chyba nawet przez grafologów. Pytanie: czy chcieli coś
ukryć? Jeśli tak, to zamieszczanie takich oświadczeń na stronach internetowych BIP – UM Sanok jest bez sensu, gdyż niczemu nie służy. Na pewno nie jawności i przejrzystości majątkowej osób spełniających publiczne funkcje.
emes

Pięć pytań do Marii Szałankiewicz-Skoczyńskiej, przewodniczącej komisji zdrowia,
pomocy społecznej, ochrony środowiska i porządku publicznego

– Policja ma swoje problemy
kadrowe, które nie pozwalają
spełnić tych oczekiwań, ale mimo
to zapewniła nas, że tak zorganizuje pracę, aby tych patroli było
więcej niż jest.
* Czy można mówić o dobrej
współpracy dzielnicowych z radami dzielnic?
– Z debaty, w której uczestniczyli
jedni i drudzy, wynikało, że tak. Ale
były też postulaty, których spełnienie uczyni tę współpracę jeszcze
lepszą. Postaramy się zadbać,
aby posterunki dzielnicowych

Laureatów zaproszono do
Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, gdzie
w poniedziałek odebrali odznaczenia z rąk wicewojewody Dariusza Iwaneczki. – Spotkanie
miało bardzo uroczysty charakter. Udział w nim był dla mnie
ogromnym przeżyciem. Z dumą
odbieraliśmy
medal,
który
został przypięty do sztandaru
szkoły – mówi Lidia Mackiewicz-Adamska, dyrektor SP1.
Szkoła przywiązuje dużą
uwagę do wychowania patriotycznego. Przejawia się ono
m.in. w szkolnym ceremoniale,
zajęciach kółka poetyckiego
oraz licznych konkursach, jak
choćby Dzieje oręża polskiego,
w którym uczniowie „jedynki”
odnoszą sporo sukcesów.
– Kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązania do ojczyzny i miejsca, w którym żyjemy, jest dla nas bardzo ważne. Zobowiązuje do tego przede
wszystkim nasz patron – generał Bronisław Prugar-Ketling,

Sanocka SP1 znalazła się w gronie pięciu podkarpackich
szkół, które uhonorowano odznaczeniem Pro Memoria
za upowszechnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
Przyznał je – na wniosek kuratorium – Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy SP 1.
jeden z bohaterów II wojny
światowej. Mamy szczęście, że
żyje jeszcze syn pana generała, który co roku uczestniczy

Po uczczeniu minutą ciszy zmarłego prezesa Stanisława Czai przystąpiono do wyboru nowych władz.
W wyniku głosowania (obecnych było 52 członków
związku) prezesem Koła został Aleksander Roman,
a jego zastępcą – Stanisław Siedlecki. Funkcję sekretarza powierzono Tadeuszowi Michalskiemu, którego
zastępował będzie Eugeniusz Czerepaniak. Skarbnikiem została ponownie Cecylia Haduch, a członkami
zarządu – Janina Słomiana i Michał Chodakowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli Eugeniusz Fejkiel
oraz Adam Zbyl.
/k/

e-mail: tygodniksanocki@wp.pl

ZZ POLICJI
POLICJI
Sanok

* Sporo kosztować będzie 25-letniego mieszkańca Sanoka frustracja wywołana nieudaną transakcją w bankomacie (22/23 stycznia) przy ulicy
Tarugutta. Niezadowolony młodzian
wyładował swoją złość, wybijając
szybę w oknie banku PKO BP, w wyniku czego zniszczone zostało stojące
pod nim biurko. Straty oszacowano
na 1.100 zł. Wandala przekazali policji
pracownicy firmy ochroniarskiej, którzy go zatrzymali.
* Bilon w kwocie 30 zł oraz artykuły
spożywcze w postaci czekolad, batoników i bombonierek o wartości około 400 zł padły łupem złodzieja, który
włamał się (22/23 stycznia) do lokalu
gastronomicznego w budynku Dworca PKS przy ul. Lipińskiego.
* Policja ostrzega przed grasującą na
terenie Sanoka grupą oszustów. Ich
ofiarą padła (23 stycznia) 81-letnia
mieszkanka z ul. Jagiellońskiej. Do
mieszkania kobiety zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik firmy sprawdzającej wodomierze. Staruszka wpuściła go do
domu i poszła z nim do łazienki, nie
zamykając na klucz drzwi wejściowych. Mężczyzna kazał jej napuścić
wody do wanny, ale przez prysznic.
Po „stwierdzeniu” prawidłowości
działania wodomierzy, opuścił mieszkanie. Dopiero po jakimś czasie kobieta zorientowała się, że z szafki,
w której przechowywała pieniądze,
zniknęło 5.500 zł. Policja podejrzewa,
że oszustowi towarzyszył kolega, który wykorzystał nieuwagę lokatorki
i splądrował mieszkanie w czasie, gdy
przebywała w łazience.
* Artykuły spożywcze o wartości
1.500 zł przywłaszczył sobie złodziej,
który włamał się (24/25 stycznia) do
sklepu przy ul. Wolnej.
* Na 800 zł wyceniono telefon komórkowy Sony, skradziony (28 stycznia) w Hali „Arena” 27-letniemu
mieszkańcowi Grabownicy, który
przyjechał na mecz hokejowy. Złodziej wyciągnął aparat z kieszeni
płaszcza mężczyzny.
* Policja poszukuje również złodzieja, który z volkswagena zaparkowanego przy ul.
Orzeszkowej odkręcił (28/29 stycznia)
cztery kołpaki o wartości 400 zł.

Gmina Sanok

W ODK Puchatek odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze sanockiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

www.tygodniksanocki.eu

Marian Struś

Honory dla „jedynki”

Nowe władze
u AK-owców

WINIETKA

znajdowały się w pobliżu siedzib
rad dzielnicowych, aby nie odstraszały i były przyzwoicie wyposażone, aby dzielnicowi mieli telefony
komórkowe, co ułatwi im kontakt
z samorządowcami.Są też inne tematy do załatwienia, jak lepszy dojazd do komendy policji czy
przystanek MKS tuż za mostem.
Też musimy się z nimi zmierzyć.
* Problemów dużo, czy nie obawia się pani, że skończy się na
ich prezentacji?
– Nie. Debata pokazała, że wiele
z nich jest do rozwiązania, trzeba
tylko
energii,
konsekwencji
i dobrych chęci. A tego nam nie
braknie. Sprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego powierzyliśmy radnemu Adamowi Ryniakowi, który już na starcie mocno się
w nie zaangażował. Bardzo liczymy też na pomoc „Tygodnika...”
Pierwszym tego owocem jest
zainicjowana wspólnie akcja pn.
„Poznaj swego dzielnicowego”,
którą dziś zaczynamy. Jestem
dobrej myśli.

ARCHIWUM SP 1

NOTOW TIF

w święcie szkoły. Spotkania
z nim są dla dzieci dużym przeżyciem.
/jot/

Wypadek
ambulansu
Dość niecodzienny wypadek zdarzył się
w ubiegłą środę (24 bm.) około godz. 19.30 na
ulicy Lipińskiego. Karetka uderzyła w samochód osobowy, który potrącił idącą chodnikiem 18-letnią sanoczankę.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ambulans
at ducato, jadąc na sygnale do chorego, uderzył w tył
znajdującego się przed nim daewoo tico, które wjechało
na chodnik i potrąciło idącą nim 18-letnią kobietę. Piesza
z obrażeniami głowy została odwieziona do szpitala.
Kierująca tico 46-letnia mieszkanka Sanoka nie odniosła
poważniejszych obrażeń – po udzieleniu pomocy medycznej zwolniono ją do domu. Nie ucierpiał nikt
z jadących ambulansem.
/joko/

* Piłę spalinową STIHL oraz czajnik
bezprzewodowy o łącznej wartości
1.030 zł przywłaszczył sobie złodziej,
który po wybiciu szyby w oknie dostał
się (22-24 stycznia) do budynku
69-letniej kobiety w Mrzygłodzie.
* W sobotę (27 stycznia) około godz.
15. w jednym z domów w Niebieszczanach ujawniono zwłoki 39-letniego
mężczyzny, który najprawdopodobniej
uległ zaczadzeniu. Wstępne ustalenia
wskazują, że przyczyną tragedii była
prawdopodobnie niesprawna instalacja
odprowadzająca spaliny z piecyka gazowego, którym ogrzewał on mieszkanie.
Zwłoki odkryła rodzina denata.

Gmina Tyrawa Wołoska

* W nocy z 28 na 29 stycznia nieznany sprawca wybił szybę w prywatnym
autobusie zaparkowanym w Raczkowej. Złodziej dostał się do środka pojazdu i ze znajdującej się w nim kasy
fiskalnej ukradł 500 zł.
* * *
W minionym tygodniu policjanci
zatrzymali dwóch pijanych rowerzystów
– obu namierzono w Pakoszówce.
U 44-letniegoWitolda K. stwierdzono
2,646 promila alkoholu, a u 51-letniego
Mieczysława S. – 2,058.
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MIASTO I LUDZIE

W panoramicznym wydaniu
Radni są niezwykle chłonni informacji. Stąd podczas sesji,
która odbyła się 25 stycznia poruszono kilkadziesiąt tematów,
wykorzystując w tym celu sprawozdania między sesjami oraz
wolne wnioski i zapytania.

Parking niezgody i ...
kłamstw

Komisja nansowo-gospodarcza poinformowała, iż rozpoczęła
regularną pracę nad budżetem
miasta na rok 2007, przyjmując
harmonogram jego uchwalenia.
Pozwala on zwołać sesję budżetową na dzień 22 marca. Komisja
zdrowia, pomocy społecznej,
ochrony środowiska i porządku
publicznego w okresie między
sesjami zorganizowała debatę
poświęconą
bezpieczeństwu
publicznemu. Jej gośćmi byli przedstawiciele policji i straży pożarnej.
Z kolei komisja oświaty, kultury,
sportu i turystyki zajmowała się
współpracą z mediami oraz problemem zgłoszonym przez pedagogów szkolnych. Komisja budownictwa i infrastruktury komunalnej,
przygotowując się do sesji, pracowała w terenie.

Ciśnienie na sali obrad skoczyło, gdy na sesyjnym forum stanął
temat parkingu wielopoziomowego
przy hali targowej. Od początku inicjatywa ta jest oprotestowywana
przez część okolicznych mieszkańców. – O ile mogę zrozumieć protesty, to nie mogę pogodzić się z obrażaniem mnie, zarzucaniem mi
kłamstw i przekazywaniem mieszkańcom kłamliwych informacji. Jak
można pisać, że będzie to 5-kondygnacyjny budynek o powierzchni
10 tys. m kw., a w nim parking na
500 – 700 samochodów? To są
wierutne bzdury. Dlaczego nikt nie
napisze, że będzie to zamknięty
parking – garaż o powierzchni zabudowy 1200 m kw. (32 x 40 m)
przeznaczony na 99 miejsc, z wentylacją, odprowadzeniem ścieków,
wtopiony w krajobraz, przykryty zielenią i miejscami dla wypoczynku?
Nie jest to tanie przedsięwzięcie
(1 miejsce garażowe – ok. 25 tys. zł),
ale ucywilizuje parkowanie w centrum.
Z przekazanych informacji
wynikało, że chcąc uspokoić
mieszkańców okolicznych bloków,
Urząd zlecił opracowanie raportu
wpływu inwestycji na środowisko,
choć nie jest on wymagany dla tak
małych obiektów tego typu. Przeciwnicy, głosem jednego z mieszkańców (p. Rochy) jeszcze raz
podkreślili, że jest to zła lokalizacja, a parking na taką ilość samochodów i tak nie rozwiąże problemu braku miejsc parkingowych.
Ten ostatni pogląd podzielił
St. Czernek, tłumacząc, że nie będzie to jedyny parking, że obok
niego powstaną jeszcze inne.
Podkreślił, że powstanie projektowanego parkingu jest tym pilniejsze, iż w niedługim czasie zniknie
parking w Rynku. Zabierając głos,
radny Janusz Baszak zauważył,
że w projekcie budżetu na rok
2007 nie zaplanowano żadnych
wydatków na ten cel. Wyraził przy
tym zadowolenie, że wkrótce ma
dojść do II etapu konkursu w sprawie parkingu na Okęciu i że w temacie parkingów radni przedstawią jeszcze inne lokalizacje,
o których w Urzędzie się nie mówi.
Dwaj inni radni: Wojciech Pruchnicki i Andrzej Chrobak zapowiedzieli, że miasto czeka poważna
debata parkingowa. – Brak informacji wywołuje lęk, a z niego rodzi
się agresja. Stąd taka atmosfera
wokół tego tematu – mówił ten
ostatni.

Od szpitala do karczmy
Sprawozdanie
burmistrza
z działalności w okresie międzysesyjnym rozpoczęło się od omówienia głośnej sprawy oddziału hemodynamiki i barier przed nim stawianych.W tym samym klimacie utrzymany był inny temat związany
z kolejną próbą wyprowadzenia
z Sanoka lotniczej bazy sanitarnej.
– Nie chcąc do tego dopuścić, wespół z powiatem remontujemy budynek zaplecza, który jest w stanie
katastrofalnym – informował burmistrz. Kontynuacją tematu związanego ze zdrowiem była informacja o podjętej akcji „Miasto, powiat
– Wszyscy dla Szpitala”, zakończona apelem do wszystkich radnych o zaangażowanie się w nią.
Zainteresowanie wzbudził temat dotyczący planowanej modernizacji odcinka obwodnicy od ronda Beksińskiego po ulicę Sanową.
– Szansą na to jest partycypacja
samorządu w kosztach przedsięwzięcia. Dyrekcja Dróg Krajowych
stawia ten wymóg jako warunek
podejmowania wszelkich prac
modernizacyjnych – mówił burmistrz. Z uwagą wysłuchano też
informacji o przymiarkach do rozwoju budownictwa komunalnego.
– Wespół z developerem chcemy
postawić budynek, w którym część
mieszkań otrzymałaby status komunalnych. Jest taki pomysł – donosił W. Blecharczyk. Poruszył
też temat drogi do siedziby komendy Policji, o którą miasto od
wielu miesięcy toczy bój z wojskiem. – Wojsko jest hermetycznym tworem. Ze swej strony robimy wszystko, aby negocjacje te
zakończyć sukcesem – zapewniał. Powiadomił również radnych,
że wygasła umowa z TV Sanok na
informowanie
mieszkańców
o sprawach miasta. Wkrótce zorganizowany będzie przetarg, kto
będzie kontynuatorem telewizyjnego przekazu. Zainteresowane
są nim trzy rmy. I na koniec
głośna sprawa pozbawienia rynkowej Karczmy wyszynku, czyli
alkoholu. Wiąże się to z wygaśnięciem koncesji i sprzeciwem części
wspólnoty mieszkaniowej. – Nowy,
zmodernizowany Rynek ma tętnić
muzyką i gwarem kawiarenek, barów i ogródków gastronomicznych.
Jeśli mamy ambicje być miastem
turystycznym, to nie może być inaczej. O tym, czy tak będzie, zadecyduje prawo. Jeśli stworzy taką
szansę, Karczma odzyska alkohol, jeśli nie, to nie – ocenił sprawę
jednoznacznie burmistrz.
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Zespół Inicjatyw,
ale czy z inicjatywą
Miało być zapoznanie się z zakresem prac Zespołu Inicjatyw Lokalnych i Integracji Europejskiej,
a była ostra dyskusja wokół bardzo
złożonego tematu zdobywania
środków nansowych przez ten
zespół. I chociaż jego szef Robert
Bury dwoił się i troił, aby w przystępny sposób ukazać skomplikowaną materię pisania projektów,
składania aplikacji i sięgania po
pieniądze oraz pokazać wartość
zdobyczy, nie zaspokoiło to ciekawości wszystkich radnych. Pytano
o priorytety, o wnioski będące
w trakcie realizacji (Maria Skoczyńska), o średnią wysokość uzyskanych kwot i ilości złożonych projektów, o pozycję Sanoka w województwie (Tomasz Chomiszczak).
Janusz Baszak wyraził opinię, iż
trzeba zmienić strukturę zdobywa-

Wolne wnioski, wolno
pytać o wszystko
Ten lubiany przez radnych
punkt porządku obrad rozpoczął się
od odczytania oświadczenia klubów: PIS, Zjednoczeni Samorządowcy i „Razem” w związku
z informacją wojewody podkarpackiego o wygaśnięciu mandatu przewodniczącej Rady Miasta Janiny
Sadowskiej. Radni tych klubów (10)
stwierdzili w nim, że do czasu
wyjaśnienia sprawy nie podejmą
uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu przewodniczącej.
A potem posypały się pytania.
Radny Tomasz Chomiszczak
zwrócił uwagę na brak aktualizacji
jednej ze stron internetowych
Urzędu Miasta, skrytykował fakt
położenia chodnika z kostki brukowej na pl. św. Jana, który teraz
rozebrano, pytał, dlaczego nie
usunięto wstrętnych blach ogrodzenia lodowiska i czy wyciągnięte zostaną wnioski w stosunku do
winnych kolejnej „plamy” w Arenie.
Radny Janusz Baszak pytał o kilka szczegółów związanych z koniktem wokół rynkowej Karczmy,
przedstawił również obowiązki
pracownika
samorządowego,
zwracając uwagę, że pracownicy
Urzędu Miasta winni bezwzględnie je przestrzegać. Maciej Bluj
zwrócił się do burmistrza z prośbą
o interwencję w sprawie odcinka
chodnika od przystanku MKS do
szkoły w Olchowcach, który nie
jest odśnieżany, co stwarza duże
niebezpieczeństwo. Andrzej Chrobak podkreślił wagę tematu przebudowy i modernizacji skrzyżowania ul. Jana Pawła II z obwodnicą.
Na pytania odpowiadali: Wojciech Blecharczyk i Stanisław Czernek. Do niektórych spraw powrócimy w odrębnych publikacjach.
Marian Struś

Zmiana warty w TPD
Sanocki Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest już po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
Wieloletniego prezesa Romana Daszyka zastąpił dr Aleksander Bogaczewicz. Najwyższe związkowe odznaczenia
otrzymały Janina Konieczna i Irena Słota.
dium – Józef Litwin i Henryk Kozak, członkowie – Maria Bałdys,
Aleksandra
Ciupa,
Cecylia
Łasowska, Małgorzata Pietrzyka,
Stanisława Skwarcan, Irena
Słota, Elżbieta Ziajka i Jolanta
Herbetko. Wytyczono plan zadań
na okres najbliższych 4 lat.
Do najważniejszych należeć

ARCH. S. KOZAKA

Komisje
wystartowały ostro

nia środków. Podgrzał on atmosferę stwierdzeniem, że może to
pozwoli wreszcie osiągnąć jakieś
sukcesy. A już całkiem ostro
zabrzmiał zarzut: dlaczego Sanok,
jako jedno z nielicznych miast Podkarpacia, nie złożył żadnego projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, na którym znajduje się kwota 273 mln. zł.
przewidziana na lata 2007 – 2013.
Robert Bury wyjaśnił całą otoczkę
towarzyszącą ogłoszeniu zasad
składania projektów na ten program, stwierdzając w kwintesencji,
iż stawiany zarzut jest chybiony.
Riposta radnego Janusza Baszaka
była zdecydowana: – Rozmawiamy o różnych programach – stwierdził. Kontrriposta była równie mocna: – Jeśli pan zna takowe, proszę
się z nami tą wiedzą podzielić.
Wszystkim nam musi zależeć na
tym, aby zdobywać środki ile tylko
się da. Czekanie na powinięcie się
nam nogi jest działaniem szkodliwym dla miasta – odparł R. Bury.
Ostatecznie atmosferę rozładowały głosy, z których wynikało, że do
tematu należy wrócić po przestudiowaniu analizy przygotowywanej
przez Zespół Inicjatyw Lokalnych
i Integracji Europejskiej.

W zjeździe, który odbył się
w internacie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego,
uczestniczyło prawie 50 osób.
Okres minionej kadencji oceniony
został pozytywnie. Podkreślano
bardzo
dobrą
współpracą
z policją, sądem oraz ośrodkami
pomocy społecznej. Ustępujący
zarząd otrzymał absolutorium.
Zakończył się okres prezesury Romana Daszyka, trwający nieprzerwanie 43 lata, co jest chyba rekordem krajowym. – Wiek już
poważny, zdrowie nie to, więc czas
na innych – powiedział w rozmowie
z „TS” dożywotni Prezes Honorowy
sanockiego oddziału.

Janina Konieczna (z lewej) i Irena Słota otrzymały godność honorowych członków TPD. Na zdjęciu w towarzystwie Romana Daszyka i Jana Trzemżalskiego (pierwszy z prawej).
Nowy zarząd, obok prezesa będą: zwiększanie liczby powiaAleksandra
Bogaczewicza, towych kół oraz pomocy dla
tworzą: wiceprezeski – Halina potrze- bujących jej rodzin, poszPołojko i Zoa Cypcarz, sekretarz erzenie współpracy z innymi or– Janina Konieczna, skarbnik – ganizacjami oraz pozyskiwanie
Irena Penar, członkowie prezy- sponsorów.

Oświadczenie
W imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej Rady Miasta Sanoka wyrażamy swój sprzeciw w kwestii wygaśnięcia mandatu radnej Janiny Sadowskiej.
Uważamy, że kara w postaci wygaśnięcia mandatu
radnej jest nieadekwatna do popełnionego przewinienia, jakim było niezłożenie w terminie oświadczenia o stanie majątkowym.
Pragniemy również poinformować, iż stosowne
pismo, w którym wyrażamy swoje niezadowolenie
z sytuacji, w jakiej znalazła się radna Rady Miasta
Sanoka oraz wielu radnych w kraju wystosujemy do
Premiera RP Jarosława Kaczyńskiego.
Wojciech Wydrzyński
Robert Najsarek
Maria Oberc
W tym miejscu pragniemy również odnieść się do
relacji telewizji lokalnej TVS z ostatniej sesji Rady
Miasta Sanoka, w której ewidentnie zarzucono nam,
iż zdeklarowaliśmy swoje poparcie dla Pani Janiny
Sadowskiej popierając odczytane przez radną Marię Szałankiewicz-Skoczyńską oświadczenie - apel,
a następnie „wycofaliśmy się”. Jest to informacja
nieprawdziwa.
W żadnym wypadku nie zrezygnowaliśmy z poparcia, a raczej wyrażenia swojego sprzeciwu wobec
faktu pozbawienia J. Sadowskiej mandatu radnej.
W momencie otrzymania informacji od P. Marii Skoczyńskiej o tym, iż oświadczenie to zostanie przekazane do druku w TS, stwierdziliśmy, że sami wystąpimy ze stosownym oświadczeniem na łamach lokalnej gazety, informując radną o tym fakcie. Dlatego też nazwiska nasze zostały wykreślone spod tegoż oświadczenia.
Dziwi nas fakt, że informacja ta została przekazana
do lokalnej telewizji i opublikowana bez stosownego
wyjaśnienia. Czyżby radna Pani Maria Skoczyńska
chciała przedstawić w złym świetle niektórych radnych zrzeszonych w innych klubach? Jeśli tak, to
wybrała niestosowny moment.
Radni Rady Miasta Sanoka:
Wojciech Wydrzyński
Robert Najsarek

Ważnym elementem zjazdu
były odznaczenia. Janina Konieczna i Irena Słota uhonorowane
zostały najwyższym związkowym
odznaczeniem, jakim jest Godność
Członka Honorowego TPD. Medale im. dra Henryka Jordana za
zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechnianie kultury
zycznej wśród dzieci i młodzieży
otrzymali: Katarzyna Pawlus, Augustyn Malinowski i Grzegorz
Dudziński. Warto wspomnieć też
o medalach Grzegorza z Sanoka,
którymi odznaczeni zostali: Zoa
Rudkowska, Danuta Szałankiewicz,
Beata
Nowak,
Jan
Trzemżalski i Waldemar Niemiec.
Sanocki Oddział Powiatowy
TPD zrzesza 59 kół (20 w mieście,
39 na wsiach) i ponad 4 tysiące
członków. – Uważani jesteśmy
za jeden z najbardziej aktywnych
oddziałów w kraju. Wyrazem
uznania jest przyznanie nam
organizacji marcowego zjazdu
okręgowego, na którym obecność
zapowiedział prezes zarządu
głównego TPD Wiesław Kołak
– powiedział członek prezydium,
Henryk Kozak.
(blaz)

Śladem naszych
publikacji
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Bogusława
Jaworskiego dotyczącej wyjaśnień dlaczego spóźnił
się ze złożeniem oświadczenia majątkowego,
zamieszczonej w „Tygodniku Sanockim” z dnia
26 stycznia 2007 r. w artykule pt. „Burmistrz bez
mandatu, Zagórz bez burmistrza cyt. „– Zbyt późno
dowiedziałem się , że mam to zrobić. W dokumentach
przygotowanych na moją prośbę przez radcę
prawnego urzędu takiego oświadczenia nie było”.
Oświadczam, że Pan Burmistrz Miasta i Gminy
Zagórz – Bogusław Jaworski nie zlecał mi
przygotowania jakichkolwiek dokumentów, w tym
dotyczących oświadczeń majątkowych, które miał
obowiązek złożyć Wojewodzie Podkarpackiemu.
Jak również nie zwracał się do mnie o udzielenie
ustnych wyjaśnień dotyczących wymaganych
oświadczeń. W związku z tym nie sporządzałam
żadnych dokumentów i nie udzielałam wyjaśnień
w tym zakresie.
Alicja Filip
Radca Prawny w Urzędzie Miasta
i Gminy w Zagórzu

Apel o serce
Czesława Kurasz, prezes Powiatowego Centrum
Wolontariatu, tradycyjnie już zwraca się do wszystkich przyjaciół i osób życzliwych o przekazanie
1 proc. podatku od dochodów sobistych na rzecz stowarzyszenia, które reprezentuje. PCW już od 2001 r.
aktywnie działa na rzecz ochrony zdrowia, dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, chorych, samotnych. Wolontariuszy – wśród których większość stanowią młode osoby – moża spotkać w mieszkaniach,
domach prywatnych, szpitalu, placówkach opiekuńczych. Wszędzie niosą pomoc i nadzieję.
Chętni proszeni są o dokonanie wpłat na konto:
PKO S.A. I O/Sanok, nr konta: 70124023401111000
031976264.
(z)

Oferta z serduszkiem

REKLAMA

Kredyty od 8,9%
w skali roku
Sanok ul. Kościuszki 31, tel. 013-464-37-32
Brzozów ul. Mickiewicza 33,
tel. 013-434-33-54

Jeśli kogoś bardzo kochasz i chcesz ogłosić to całemu światu, skorzystaj z naszych łamów! Z okazji walentynek przygotowaliśmy dla zakochanych „ofertę z serduszkiem” – supertanie życzenia – za jedyne 5 zł – które zamieścimy w „TS” 9 lutego. Miłosne wyznania nie mogą
mieć więcej niż 20 słów. Czekamy na nie do piątku 2 lutego. Biuro ogłoszeń czynne jest codziennie od 8 do 16
(w poniedziałek 16.30). Należy mieć ze sobą wycięty kupon oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli
Twoje serce mocno dla kogoś bije – zapraszamy! (z)
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KULTURA

Na smyczki i głosy
Blisko siedemdziesiąt osób wystąpiło w Sanockim Domu
Kultury podczas koncertu kolęd w wykonaniu Chóru św.
Cecylii i Zespołu Smyczkowego Con Amore. Mariaż pięknych
głosów i smyczków jak zawsze wzbudził aplauz publiczności,
która dziękowała artystom owacją na stojąco.

Oprócz znanych i lubianych
kolęd można było usłyszeć nowe
i pięknie zaaranżowane pastorałki w wykonaniu chóru, solistów,
zespołów wokalnych i zespołu
smyczkowego. Był to prawdziwy
koncert pokoleń. Na scenie
wystąpili artyści od lat dwunastu
do siedemdziesięciu. Swój sceniczny debiut przeżywała szóstoklasistka Kasia Naleśnik, która
wystąpiła obok bardziej doświadczonych koleżanek: Karoliny
Kędry,
Gabrieli
Uznańskiej
i Kamili Bętkowskiej. Wspaniałą
formę zaprezentowali także starsi
soliści: Maryla Roszniowska,
Wojciech Iwańczyk i Władysław

Ząbkiewicz, nie wspominając
o dyrygencie Antonim Wojewodzie,
który cały koncert przygotował
przy współpracy Grażyny Dziok,
kierownika muzycznego Con
Amore. – Sądząc po reakcjach,
nie zanudziliśmy publiczności,
choć koncert trwał półtorej godziny – podsumował skromnie Antoni
Wojewoda, ponawiając przy okazji swój gorący apel o zasilenie
szeregów Chóru św. Cecylii, który
przygotowuje się do jubileuszu
50-lecia istnienia.
Koncert został powtórzony
następnego dnia w kościele paraalnym na Posadzie.
(z)

Kolędy i szczedriki
Występom słynnego chóru męskiego „Żurawie” zawsze
towarzyszy niepowtarzalna atmosfera. Podobnie było w naszym mieście, podczas sobotniego koncertu kolęd i szczedriwek w prawosławnej cerkwi katedralnej Świętej Trójcy.

Swoje prace zaprezentowali
członkowie Sanockiego Klubie
Fotograków, najmniej formalnej
a zarazem jednej z prężniejszych
organizacji w mieście. Grupie przewodzi trójka doświadczonych
mistrzów obiektywu: Władysław
Szulc, Marian Kraczkowski i Wacław
Kozioł, który podczas prezentacji
powiedział: – Zaczynaliśmy w kilka
osób, a dziś jest nas dwunastka.
Pierwsza wystawa odbyła się
w marcu 2004 roku w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Dzisiejsza jest
siódmą z kolei w ciągu niecałych
trzech lat.
Pierwotnie tematem wystawy
miał być pejzaż, ale Agata
Sulikowska-Dejena z BWA zaproponowała zmianę. – Widać, że artystów bardziej interesują fragmenty
i detale. Wraz z nimi odkrywamy, że
ziemia, błoto, trawy, zacieki na murach, drzewa mogą przypominać
abstrakcyjne obrazy, i że skrawki
znanej rzeczywistości kryją w sobie
wiele tajemnic. Stąd też zamiast
„Pejzażu” mamy „Fragmenty” – uzasadniała.
Przygotowana przez nią ekspozycja odbiega od klasycznego schematu. Autorka umieściła obok siebie
zdjęcia różnych autorów, próbując
budować narrację i dostosować ją
do możliwości ekspozycyjnych sal.
Fotogracy byli trochę zaskoczeni,

Piękno ukryte we fragmentach
Nie żałowali ci, którzy poświęcili piątkowy wieczór na wernisaż wystawy fotogracznej w Biurze Wystaw Artystycznych.
Oprócz naprawdę dobrych zdjęć, widzowie mogli obejrzeć
etiudę lmową i wysłuchać toczonej pół żartem, pół serio dyskusji, czy fotograa jest sztuką?

Tak zażarte dyskusje toczą w tych bezideowych czasach chyba
tylko historycy sztuki i fotogracy...
choć przyznawali, że niektóre prace cia zwracały uwagę nie tylko urodą,
zyskały w nowym sąsiedztwie. – To ale także poziomem technicznym.
karkołomne zadanie, które wykona- Końcowy efekt nie jest wynikiem obno tu rewelacyjnie. Uważam, że to róbki komputerowej, ale prawdziwej
jedna z najciekawszych wystaw fo- pracy, wielokrotnego podchodzenia
togracznych, jakie mogliśmy oglą- do motywu, zmagania z materią fodać w Sanoku – nie kryła entuzja- tograi. W sposób szczególny
zmu Maria Kępa.
zmierzył się z tą materią Marian
Zaprezentowane w BWA zdję- Kraczkowski, który przygotował na

Balowali z zapałem
Wierni tradycji i słowom poety: Zawżdy tak bywało, gdy
karnawał nastaje, wielce godni panowie, biesiadowali na
zdrowie… – radośnie i z humorem bawili się członkowie Klubu
Seniora przy ODK Puchatek na balu karnawałowym, który odbył się 16 bm.
W dorocznej zabawie, która tym razem miała charakter balu
kostiumowego, uczestniczyło 80 osób. Podejmowani z wielką atencją
i gościnnością przez Marię Kępę, kierowniczkę placówki, balowicze
z wdziękiem prezentowali stroje z różnych epok oraz oryginalne, wymyślone przez siebie kreacje. Pląsając w rytm znanych i lubianych
melodii, nie stronili od zabaw, którym oddawali się z równym zapałem.
I choć nie wytrwali – jak dawniej bywało – do trzeciego piania kura,
i tak zapewniają, że bal był przedni, a związane z nim wspomnienia
na długo pozostaną w pamięci.
/jot/

O unijnym chłopie,
którego Śmierć zabrała
Ukraiński Chór Męski „Żurawie” (oryginalna nazwa zespołu
brzmi „Żurawli”) jest reprezentacyjnym
zespołem
Związku
Ukraińców w Polsce, od 35 lat
występuje w kraju oraz poza jego
granicami. Każdy ich występ jest
dużym wydarzeniem artystycznym. Tak było również w Sanoku.
Chór wykonał ukraińskie kolędy
i szczedriwki, czyli pastorałki,
utrzymane w warstwie liturgicznej
i muzycznej w tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Słuchacze
wysłuchali śpiewów w ciszy i dużym skupieniu, ponieważ w cer-

kwiach nie ma zwyczaju nagradzania występów oklaskami.
Ks. Jan Antonowicz, proboszcz parai prawosławnej,
dziękując za występ powiedział,
że koncert tak znakomitego
chóru jest wielkim wyróżnieniem
dla niewielkiej liczebnie społeczności ukraińskiej, mieszkającej
w południowo-wschodniej Polsce.
– Na twarzach słuchaczy widziałem łzy. Nie były to jednak łzy
smutku, ale łzy wzruszenia z powodu głębokich przeżyć duchowych – zuważył.
(z)

Kino SDK zaprasza
Popiół i diament Andrzeja Wajdy co najmniej przez trzy dekady był
uważany, zwłaszcza za granicą, za
najwybitniejsze dzieło rodzimej kinematograi. W głównej roli reżyser
obsadził Zbigniewa Cybulskiego,
legendarnego aktora, którego lmowa kreacja Maćka Chełmickiego na
długie lata ukształtowała narodową
wyobraźnię. Do historii kina
przeszła symboliczna scena apelu
poległych w barze, gdzie zamiast
nagrobnych zniczy Maciek zapala
kieliszki ze spirytusem...
Cybulski mówił o Wajdzie: „To
reżyser, który mógłby zrobić lm
o Zdrowaś Mario...”
STR. 4

wernisaż niespodziankę: etiudę fotograczno-lmową, w rytmach muzyki jazzowej. Nowinka wywołała
wiele sympatycznych komentarzy.
Ostatnim akordem wieczoru
było spięcie (nie do końca serio),
sprowokowane przez Wiesława
Banacha, dyrektora Muzeum
Historycznego, który zarzucił fotograkom... oszustwo: – Na tej
wystawie jest bardzo mało informacji. Chcę dowiedzieć się czegoś
o świecie, a wyście ten świat
wykadrowali, zdeformowali i oświetlili czyś, czego naprawdę nie ma.
To oszustwo! Próbujecie pokazać,
że świat jest piękniejszy niż jest rzeczywiście – dowodził z teatralnym
gestem. Rękawicę podjęli Wacław
Kozioł, Barbara Czernek, Dorota
Staj i Robert Ziobro, który zaszachował dyrektora stwierdzeniem:
– Nie może pan opierać pojęcia fotograi na reporterce, która nie jest
naszym celem. Jeśli mowa o prawdzie, to prawda obiektywna niekoniecznie musi istnieć poza człowiekiem. Może też być w jego wnętrzu.
I te zdjęcia – myślę – taką właśnie
prawdę przekazują.
(z)

Salwy śmiechu i gromkie brawa wypełniły salę Wiejskiego
Domu Kultury w Pisarowcach, gdzie młodzież ze świetlicy
działającej przy Bibliotece Gminnej wystawiła autorski spektakl kabaretowy Czy to bajka?
W baśniowej scenerii przywitał widzów Unijny Chłop i oddał
scenę we władanie Śwince
i Myszce, które niczym zawodowe chochliki płatały gle, rozśmieszając widownię. Nie brakło
Dziewczynki z zapałkami, której
Robin Hood i spółka (Kocica
i Mniszek) ukradli nie tylko zapałki, ale także ...bomby, pałki, zapalniczkę, gaz i dynamit. Na ratunek ruszył Tygrys z policji, który
przy wsparciu Króla, Królowej
Śmieszki oraz Księżniczki pokonał w pojedynku złodziei
i zamknął Kocicę w więzieniu.
Wtedy do akcji wkroczył Herkules

– usunął straż zamkową, wyważył kraty i – niby wszystko dobrze
się skończyło. Śmierć, która na
wszystkich czyhała, nikogo nie
dostała. Zdenerwowana, na koniec ...Unijnego Chłopa ze sobą
zabrała.
Dowcipne dialogi i dynamiczna choreograa sprawiły, że
spektakl podbił serca licznie przybyłych nań widzów. Długo fetowali oni młodych artystów, nie
szczędząc im pochwał. A ci już
mają pomysły na kolejne działania. Sądząc po debiucie, inwencji
twórczej młodym z Pisarowiec na
pewno nie zabraknie.
/jot/

DKF „Omnibus” zaprasza na
Popiół i diament w piątek 2 II o godz.
19.30. Cena biletu 8 zł.
Poza propozycją DKF-u w SDK
możemy obejrzeć dwa lmy, o których głośno w ostatnim czasie: Eragon, z wyśmienitą obsadą aktorską
(Malkovich, Irons) – nie tylko dla
wielbicieli fantasy. W Kinie SDK od
piątku (2) do wtorku (6 lutego).
Maria Antonina w reżyserii Soi
Coppoli to obraz, który co prawda
nie zatriumfował na ostatnim festiwalu w Cannes, ale za to spodobał
się widzom. W Kinie SDK w sobotę,
niedzielę i wtorek.
(msw)

Warsztatowe jasełka
Wiele radości i wzruszeń dostarczyło noworoczno-jasełkowe spotkanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ulicy
Robotniczej, zorganizowane wespół ze słuchaczami Medycznej Szkoły Policealnej.
Otworzył je spektakl Cudowna historia Bożego Narodzenia przygotowany przez podopiecznych WTZ pod okiem Ewy Adamskiej. Organizatorzy zadbali o scenograę w postaci betlejemskiej szopki, podziw budziły też przepiękne stroje wykonawców, którzy z dużym zaangażowaniem odegrali swoje role.

W drugiej części spotkania słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej przypomnieli symbolikę i znaczenie tradycji świątecznych. Zaśpiewana anielskimi głosami przez Magdę i Dagmarę pieśń Gdy śliczna
Panna…zachęciła wszystkich do wspólnego kolędowania, które długo
niosło się echem po całej okolicy. Zgodnie ze starym obyczajem kolędników nagrodzono słodyczami, przekazanymi przez dyrektor MSP
Halinę Połojko.
/jot/

Modelarskie cacka
ODK Puchatek zaprasza dzieci i młodzież na wystawę modeli redukcyjnych, będących plonem dorocznego konkursu. Prezentowanych
jest na niej około stu plastikowych i kartonowych miniatur wykonanych
przez modelarzy z całego Podkarapcia. Wystawę można oglądać
do 9 lutego w godz. 15-16.
/k/
TYGODNIK SANOCKI
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W CENTRUM UWAGI

• Oświadczenia •

Dziś rozpoczynamy akcję, której nadaliśmy nazwę „Poznaj swego dzielnicowego”.
Zaprezentujemy w niej policjantów strzegących porządku sanockich dzielnic. Z inicjatywą taką
zwróciły się do nas: komisja zdrowia, pomocy społecznej i porządku publicznego Rady Miasta
oraz Komenda Powiatowa Policji. W siedmiu kolejnych numerach Czytelnicy poznają nie tylko
sylwetki dzielnicowych, ale również ich opinie na temat wykonywanej pracy.
Ruszamy w kolejności alfabetycznej od dzielnicy Błonie.
Pilnujący jej starszy aspirant
Władysław Szumilas ma 34 lata,
z których 12 przepracował w policji.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Wykształcenie średnie. Jego hobby to motoryzacja.
O swojej dzielnicy mówi:
– Na Błoniach brakuje miejsc parkingowych, dlatego często dochodzi do kolizji. Inny problem stanowią wybryki chuligańskie młodzieży
wracającej z dyskotek w dni weekendowe. Współpracę z Radą
Dzielnicy oceniam jako dobrą.
Systematycznie utrzymuję kontakt
z jej członkami – wspólnie omawiamy problemy i działania zmierzają-

ce do poprawy bezpieczeństwa.
Największe bolączki w pracy dzielnicowego to duża liczba wywiadów
przeprowadzanych dla potrzeb in-

nych instytucji, a także doręczanie
wezwań i korespondencji. To
pochłania bardzo dużo czasu, który można by lepiej wykorzystać.
Oczywiście przydałby się nam jakiś lokal na siedzibę posterunku
dzielnicowego, której nie mamy. To
bardzo ważna rzecz, gdyż umożliwia bezpośredni kontakt z mieszkańcami.
Jeśli Państwo potrzebujecie
skontaktować się ze st. asp.
Władysławem
Szumilasem,
dzwońcie pod numer 013-465-74-26. A jeśli możemy doradzać,
zapiszcie sobie ten numer
w swoim notatniku. Nigdy nie
wiadomo, kiedy możecie Państwo
go potrzebować.
(b)

Kryptonim AGRESOR
– Nikt nie zdaje sobie sprawy
z „kunsztu”, jakiego używano,
aby oplątać mnie tą siecią. Nie
udało im się. Tak było w przypadku ogromnej większości kapłanów. I dlatego Kościół, kierowany
przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a następnie Ojca Świętego Jana Pawła II, wytrwał, oparł
się naciskom komuny i nie dał się
złamać. Dlatego jest dla mnie nie
do pojęcia, że ten sam Kościół,
który oparł się komunie, wydał
najwięcej zdrajców, jak próbuje
się mu zarzucać. To jest nieprawdziwe i nieuczciwe – podkreślał
stanowczo ksiądz Adam.

Szczery podziw
i uznanie
A potem było dużo, bardzo
dużo słów podzięki, gratulacji
i uznania. Nie krył ich burmistrz
Wojciech Blecharczyk – Odwaga
w głoszeniu prawdy w czasach
kiedy mało kto miał odwagę to
czynić, budzi nasz niekłamany podziw. A także i wdzięczność. Wyrazili ją sanoczanie w postaci tytułu Honorowego Obywatela Miasta
przyznanego przez pierwszą radę
miasta III RP ks. Adamowi. Był
pierwszą osobą, która go otrzymała. Dzisiejsze spotkanie dowodzi,
że pozostajemy Mu nadal wdzięczni i to jest piękne, a zarazem szlachetne – powiedział.
– W imieniu obecnych radnych z gratulacjami pospieszyła
przewodnicząca rady Janina Sadowska, dziękując bohaterowi
i autorom książki za ten znakomity dokument. Odnosząc się do
metod pracy stosowanych przez
aparat SB powiedziała: – W szkole, którą kierowałam, natknęłam
się na dokumenty, w których

Cała czwórka bohaterów książki pt. „Kryptonim AGRESOR”, od
lewej: Andrzej Romaniak, Krzysztof Kaczmarski, ks. Adam Sudoł
i Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego – wydawcy.
z przerażeniem przeczytałam, jak
to za 15, 10, a nawet 3 lata pracy
zawodowej dopuszczało się do
matury. Wśród nazwisk byli ludzie
w mundurach.
Czymś ujmującym było
wystąpienie o. Andrzeja Deptucha, który – jak sam wyznał – komunizm ma wygarbowany na całym ciele. – Gratuluję bohaterowi
książki, a także jej autorom. Jeśli
można im mieć cokolwiek za złe,
to tylko to, że nie ujawnili nazwisk
donosicieli. Najwyższy czas, aby
wyprać te wszystkie brudy – apelował franciszkanin.
Homilię poświęconą swemu
przyjacielowi ks. Adamowi, który
„bojowy szlak swego kapłaństwa
rozpoczynał w sylwestrową noc
1944 roku w Brzozowie”, wygosił
ks. infuat Julian Pudło. – Chcę
wyrazić swe głębokie uznanie za
tak piękną postawę. Na jej kan-

• Podziękowanie •

Serdeczne podziękowania
Lek. med. Panu Piotrowi Przeorskiemu
za trafną diagnozę w leczeniu w 1999 r.
w Przychodni przy ul. Lipińskiego
składa
Ksawera Jurasińska
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wie nie mogę tylko zrozumieć, że
Polacy, wychowani w rodzinach
katolickich, poszli z atakiem na
Kościół. Powinniście zadbać, aby
Wasz dzielny kapłan otrzymał order Orła Białego – zaapelował.
Zwieńczeniem spotkania było
wystąpienie starosty sanockiego
Wacława Krawczyka, który z satysfakcją poinformował zebranych, iż ks. prałat – za jego namową – objął pieczę i patronat
nad tworzoną na szczeblu powiatu komisją ds. wychowania patriotycznego młodzieży. Fakt wyrażenia zgody zebrani przyjęli
gromkimi oklaskami.
Tymczasem książki „Kryptonim Agresor” rozchodziły się jak
ciepłe bułeczki, a do stołu, przy
którym jej bohater udzielał autografów, ustawiła się kilkunastometrowa kolejka.
Marian Struś

Radni Miasta Sanoka V kadencji
zrzeszeni w klubach: Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczeni Samorządowcy i „Razem”, w związku z informacją wojewody podkarpackiego
o wygaśnięciu mandatu przewodniczącej Rady Miasta Sanoka Janiny
Sadowskiej zgodnie oświadczają
co następuje:
1. Szkolenie na temat zasad i terminowości wypełnienia oświadczeń
majątkowych przeprowadził dla
wszystkich radnych sekretarz
miasta podczas III sesji Rady
Miasta w dniu 7 grudnia 2006.
W trakcie szkolenia sekretarz poinformował jedynie, że niezłożenie
oświadczeń w wymaganym terminie skutkuje utratą diety. O zagrożeniu wygaśnięciem mandatu radni
podczas szkolenia nie zostali poinformowani.
2. Przewodnicząca Rady Miasta Janina Sadowska złożyła oświadczenie majątkowe w Urzędzie Miasta
terminowo, w dniu 13 grudnia 2006,
co można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej w intemecie.
Ostateczny termin składania oświadczeń przez radnych miasta Sanoka
upływał dnia 27 grudnia 2006.
3. Oświadczenia majątkowe przewodniczącego Rady Miasta były
dotąd zwyczajowo wysyłane do wo-

jewody przez Urząd Miasta. Tym
razem jednak nie zostało to dopełnione, o czym przewodnicząca
Rady Miasta dowiedziała się
w ostatnich dniach, po publicznej
informacji wojewody.
4. W związku z powyższym, do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia, radni wymienionych na wstępie klubów nie podejmą uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu przewodniczącej Rady
Miasta Janiny Sadowskiej.
Podpisali:
Janusz Baszak, Roman Babiak, Tomasz Chomiszczak, Andrzej Chrobak, Ryszard Karaczkowski, Józef
Krynicki, Wojciech Pruchnicki,
Maria Szałankiewicz-Skoczyńska,
Henryka Tymoczko, Antoni Wojewoda
Postscriptum.
Wolę podpisania powyższego
oświadczenia zgłosili po jego odczytaniu, radni dwóch innych klubów: Towarzystwa Rozwoju Ziemi
Sanockiej (Robert Najsarek, Wojciech Wydrzyński) oraz Samorządowców Ziemi Sanockiej (Tomasz
Dańczyszyn, Beata Wróbel, Adam
Ryniak).
W chwilę po zakończeniu sesji radni
klubu Towarzystwa Rozwoju Ziemi
Sanockiej wykreślili swoje podpisy.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnej Pani Janiny Sadowskiej – Przewodniczącej Rady Miasta Sanoka
oraz wypowiedziami w mediach
w powyższej sprawie wyjaśniam:
Po wyborze w dniu 27 listopada
Pani Janiny Sadowskiej na Przewodniczącą Rady niezwłocznie
poinformowałem Panią Przewodniczącą o obowiązku składania
przez radnych oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od daty
ślubowania na ręce Pani Przewodniczącej, oraz Jej osobistego
oświadczenia bezpośrednio do
Wojewody Podkarpackiego, wskazując, iż termin upływa w dniu
27 grudnia 2006 r.
Zaznaczyłem również, że oprócz
oświadczeń majątkowych radni
mają obowiązek złożyć w terminie
30 dni od daty wyboru oświadczenia i informacje o prowadzonej
przez małżonków działalności
gospodarczej, o umowach cywilnoprawnych małżonków zawartych
z gminą lub jej jednostkami oraz
o zatrudnieniu członków rodziny
w jednostkach podległych gminie.
Podczas sesji odbytej 7 grudnia
przeprowadziłem około 50 minutowy szczegółowy instruktaż dotyczący
sposobu
wypełniania
oświadczeń majątkowych oraz pozostałych oświadczeń i informacji
ciążących na radnych w związku
z rozpoczęciem kadencji. Kilkakrotnie także informowałem o terminie
składania oświadczeń oraz komu
należy składać oświadczenia.
Podczas instruktażu odpowiadałem
na pytania dotyczące osobistych
sytuacji radnych w kontekście podania w oświadczeniach wymaganych
informacji.
Po 7 grudnia kilkakrotnie spotykałem się z Panią Przewodniczącą,
między innymi w sprawie przebiegu składania przez radnych
oświadczeń. Będąc przekonany, iż
wysłanie swojego oświadczenia do
Wojewody Pani Przewodnicząca
zleci pracownikom Biura Rady

prowadzącym obsługę kancelaryjną Przewodniczącej Rady i Rady
Miasta, rozmowy w sprawie
oświadczeń majątkowych skupiały
się głównie na oświadczeniach pozostałych radnych.
2 stycznia z własnej inicjatywy
zgłosiłem się do Pani Przewodniczącej po odbiór oświadczeń radnych w celu przygotowania ich do
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz przekazania ich do
Urzędu Skarbowego.
Otrzymując je zauważyłem, że
wśród nich znajduje się oświadczenie Pani Przewodniczącej Sadowskiej.
Widząc je wyraziłem zdziwienie, że
nie zostało ono jeszcze wysłane,
więc zasugerowałem, by zostało
wysłane
niezwłocznie
wraz
z oświadczeniem Burmistrza, i tak
też się stało.
Na pytanie Pani Przewodniczącej,
czy nie jest to już za późno, odpowiedziałem, że istotnie jest to już
po terminie, i trudno mi powiedzieć
jak zareagują służby Wojewody.
Pytając Panią Przewodniczącą
dlaczego nie przekazała jeszcze
swojego oświadczenia do wysyłki,
usłyszałem, że przecież złożyła je
razem z innymi.
Na kanwie tego zdarzenia pragnę
zaznaczyć, że w zakresie moich
obowiązków w kwestii oświadczeń
majątkowych leży nadzór (nie realizacja) nad przyjmowaniem, analizą
i publikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń składanych przez blisko 55 pracowników urzędu oraz podległych
jednostek, a nie przez samych radnych, wobec których niezbywalny
obowiązek ciąży na Przewodniczącym Rady.
Mając w tym zakresie odpowiednią
wiedzę zwyczajowo ja lub radca
prawny urzędu corocznie instruujemy Radę Miasta, jak ma w tych
kwestiach postępować, by nie
doszło do przykrych następstw.
Sekretarz Miasta
Waldemar Och

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT GRZEGORZ WILUSZ
dotychczas członek Izby Adwokackiej w Krakowie

Informuje o rozpoczęciu z dniem 1. 02. 2007 r.
indywidualnej praktyki adwokackiej w Sanoku
Sanok, ul. Podgórze 2 (róg ul. Jagiellońskiej)
tel. 013-464-25-07 - fax 013-464-25-08, e-mail:adwokat@wilusz.pl
Pomoc prawna także w języku angielskim
www.wilusz.pl
TYGODNIK SANOCKI

INFORMA TIF
Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Lenartowicza 2, tel. 013-464-57-50
(sekretariat), 013-464-57-51 (czytelnia), 013-464-57-52 (wypożyczalnia). http://www.biblioteka.sanok.pl/
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob. – 9.30-14.

Biblioteka Pedagogiczna

ul. Kiczury 16, tel. 013-463-21-82
Godziny otwarcia: pon. - wt. – 9-18, śr.
– nieczynne, czw. - pt. – 9.-18, sob. 9-15.

Miejski Ośrodek
Europejskiej

Informacji

ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 013-463-04-44.
Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
http://www.muzeum.sanok.pl/
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon., czw., pt. 8-15, wt. i śr.
9-17, sob., niedz. 9-15,
Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego

Muzeum Budownictwa Ludowego

tel. 013-463-09-04, 013-463-09-34 (dyrekcja), tel./fax. 013-463-53-81, tel. 013-463-16-72 (skansen),
http://www.bieszczady.pl/skansen
e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

BWA Galeria Sanocka

tel. 013-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek 10-17, sobota 11-15.

Telewizja Sanok

Emisja programu lokalnego Telewizji Sanok
– niedz., godz. 17.15; powtórka: niedz. 19
i pon. 17.15.

Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku

ul. Rynek 15, tel. 013-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu lub
prowadzeniu działalności gospod., doradztwo
dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.

Dom Kultury „Caritas”

ul. Kościelna, tel. 013-464-31-44

Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 013-463-09-15

Osiedlowy Dom Kultury
„Gagatek”

ul. Kochanowskiego 25, tel. 013-464-50-50

Osiedlowy Dom Kultury
„Puchatek”

ul. Traugutta 9, tel. 013-464-61-35

Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 013-464-53-15

Sanocki Dom Kultury

ul. Mickiewicza 24, tel. 013-463-10-42

MOSiR w Sanoku

Basen kryty czynny:
pon.-pt. 7-21; sob. 10-15; niedz. 10-18
Postój taxi tel. 013-463-03-33

Postój taxi bagażowych
tel. 013-463-16-60
Radio TAXI tel. 96-66
Tele TAXI tel. 94-77

Liga Ochrony Przyrody

Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 013-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.

Nocne dyżury aptek

2 II-5 II – apteka mgr J. Śmietana, ul. Jana
Pawła II 31a.
5-12 II – apteka „CEFARM”, ul. Daszyńskiego 3.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro),
sekretariat – tel. 013-463-16-71,
rejestracja pon.-pt. w godz. 7.30-15.30

Masz kłopot, zmartwienie,
coś Cię niepokoi…

– zadzwoń do Fundacji „Zanim nadejdzie
jutro” – tel. (0607) 566 136

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych UM

ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów Lekarskich), tel. 013-464-17-44, czynny:
pon. i czw. 10-20, wt. i śr. 11.30-19.30,
pt. 8-19.30.
5 II – dyżur pełni (w godz. 18-20)
Barbara Skrętkowska

LESKO

Ośrodek Wsparcia SOS

tel. 013-492-72-53 (całodobowo)

ZAGÓRZ

Kino „Sokół”

ul. Piłsudskiego 37, tel. 013-462-30-59.
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Oświadczenia majątkowe samorządowców miasta
W trosce o
jawność i przejrzystość

Janina
Sadowska
przewodnicząca Rady
Miasta, emerytowana
nauczycielka
8.500 zł
daewoo tico
z 1997 r.
dom 80 m2 – 150.000 zł;
mieszkanie 46 m2 – 90.000 zł;
działka 1.295,65 m2 – 65.000 zł;
garaż 40 m2 – 20.000 zł (współwłasność z dziećmi)
emerytura – 19.819,26 zł;
diety (przew. zarządu Rady Dzielnicy Wójtowstwo oraz radnej
V kadencji) – 2.535,46 zl
żyruje kredyt ok. 450.000 zł

Dobrym zwyczajem demokratycznych społeczeństw jest przejrzystość majątkowa osób pełniących publiczne funkcje. Ludzie mają
prawo wiedzieć, czego dorobili się i jak żyją ci, którym zaufali i powierzyli mandaty radnych, wójtów, burmistrzów, marszałków.
Obowiązek składania oświadczeń majątkowych ma być jednym ze
sposobów ograniczenia korupcji i nepotyzmu w samorządach.
Odczucia na temat skuteczności są różne, niemniej świadomość,
że oświadczenia są werykowane (również przez urzędy skarbowe) i podawane do wiadomości publicznej, na pewno wpływa dyscyplinująco na samorządowców. Każdy składający oświadczenie
ponosi odpowiedzialność karną w przypadku podania nieprawdziwych informacji.
Dziś prezentujemy oświadczenia majątkowe włodarzy miasta
i obiecujemy, że za cztery lata zrobimy to samo.
Tomasz Dańczyszyn – kierownik
sekcji eksploatacji obiektów MOSiR

Roman Babiak – kontroler jakości w Stomil Sanok SA

at bravo z 2001 r.

praca – 32.046,06 zł; diety radnego
– 10.309,80 zł.

peugeot 206 z 2003 r.
mieszkanie 62 m2 – 125.000 zł; grunty
orne 2,22 ha – 15.400 zł (majątek odrębny); garaż 16 m2 – 12.000 zł.
praca – 75.326,99 zł; dywidenda z akcji (za
2005 r.) – 1.760 zł; diety radnego – 116 zł

nie dotyczy
dom 83 m2 – 250.000 zł z działką 1.033
m2 – 50.000 zł.
praca – 47. 453 zł; umowa cywilno-prawna – 560 zł; diety radnego 116 zł
Andrzej Chrobak – nauczyciel
7.500 zł.

Beata Wróbel – inspektor w Starostwie Powiatowym w Sanoku
700 zł; papiery wartościowe 8.457,75 zł
at seicento z 2001 r.
dom 115 m2 – 135.000
zł z działką 0,0667 ha
– 21 tys. zł; działka budowlana 0,0435 ha – 10.000
zł; działka 0,1976 ha – 12.500 zł – we wszystkich
wymienionych nieruchomościach 1/6 udziału; działka – 0,0568 ha – 14.000 zł;
praca – 24.184,24 zł; umowa o dzieło –
3.303,00 zł; diety radnej – 12. 769,98 zł
Wojciech Wydrzyński – naczelnik wydziału organizacyjnego
w Starostwie Powiatowym

mieszkanie 84 m2
– 75.000 zł, domek letniskowy na działce 10 a – 40.000 zł
emerytura – 38.754,67 zł; diety radnego
– 19.096,65 zł
Wojciech Pruchnicki nauczyciel

nie dotyczy
mieszkanie 62,3 m2
– 120.000 zł; mieszkanie
47 m2 – 94.000 zł
praca – 25.255 zł; diety (przew. zarządu
Rady Dzielnicy Śródmieście oraz radnego V kadencji) – 2.010 zł

Robert Najsarek – lekarz
65.000 zł; papiery wartościowe – ok. 250.000 zł.

Adam Ryniak – emeryt
papiery wartościowe
– 36.116,20 zł; fundusze – 28.281,75 zł

mieszkanie 54 m2 – 140.000 zł; działka
0,5 ha – 170.000 zł.

nie dotyczy
peugeot 307 z 2002 r.
mieszkanie 62 m2 – 160.000 zł;
garaż 18 m2 – 15.000 zł
praca – 40.000 zł; na umowę-zlecenie
– 10.000 zł

nie dotyczy

Wojciech Blecharczyk
Burmistrz Sanoka
12.000 zł, 12.500 USD
nissan 1999 r.
dom 180 m2 o wartości 350.000 zł
z działką o pow. 16,5 a; działka 24 a
(współwłasność z bratem) 30.000 zł
124. 650,80 zł (brutto)

at punto z 2003 r.
kredyt hipoteczny do spłaty 184.144,93 zł

Praca – 22.000 zł (za 11 miesięcy).

nie dotyczy

kredyt 8.700 zł

opel corsa z 2004 r.

renault thalia z 2003 r.

Tomasz Chomiszczak – wykładowca w PWSZ

mieszkanie 64 m2 – 130.000 zł
emerytura – 17.514 zł (do XI ub.
roku); 1/4 etatu w Parai NSPJ –
2.472,47 zł; diety radnego 181 zł

Jan Pawlik – emeryt
lokaty – 70.000 zł;
3.200 euro, 370 USD

nie dotyczy

praca – 26.907,43 zł; SSM (instruktor
w ODK „Gagatek”) 3.734,28 zł; diety radnego – 9.490,04 zł.

opel astra z 1998 r.

praca – 37.800 zł; umowa-zlecenie –
5.303 zł., diety radnego – 181 zł

praca – 8.386,50 zł; renta – 8.435,34 zł;
diety radnego – 12.769,98 zł.

dom 83 m2 – 100.000 zł; działka 14,9 a
– 30.000. zł; działka budowlana 3,86 a
– 10.000 zł; działka 6,01a z budynkiem mieszkalno-handlowo-usługowym o wartości ok. 300.000 zł
działalność handlowa – 33.884.13 zł; zasiłek chorobowy – 1.282,65 zł; diety radnego – 9.082,10 zł.

nie dotyczy

30.000 zł

mieszkanie 60,5 m2 – 80.000 zł; działka budowlana 0,0893 ha – 15.000 zł;
garaż 20 m2 – 10.000 zł.

praca – 36.250,83 zł; diety radnego
– 14.878,90 zł.

ford transit z 1996 r.

opel astra z 1999 r.

at uno z 1994 r., współwłasność
at seicento sporting z 2002 r.

dom 131 m2 – 200.000 zł z działką 364 m2;
1/8 mieszkania 44 m2 o wartości 75.000 zł

nie dotyczy

Maciej Bluj – nauczyciel

17.550 zł;
akcje
–
189.000 zł.

dom 200 m2 – 320.000 zł z działką 19,2 a;
działka rekreacyjna 9,67 a – 5.000 zł;
domek letniskowy 44 m2 – 15.000 zł.

Józef Krynicki – właściciel FHP
„Piast”

kredyt odnawialny 20.000 zł

wiceprzewodniczący Rady Miasta;
organista w parai
Najświętszego Serca Pana Jazusa

skoda octavia z 2002 r

23.920 zł kredyt hipoteczny

Janusz Baszak – zastępca dyrektora PKO BP
lokaty, rachunki, książeczka mieszkaniowa – 56.700
zł; papiery wartościowe
(akcje, fundusze) – 116.280 zł;
w walucie obcej o wartości 33.500 zł;
2.000 USD (majątek odrębny)

wiceprzewodniczący
Rady Miasta, nauczyciel

19.100 zł

at uno z 2000 r.
dom 97 m2 – 160.000 zł z działką 0,33 ha
o wartości 40.000 zł.; pole orne 1,46 ha
– 40.000 zł; budynek mieszkalny 60 m2
– 30.000 zł; działka 0,21 ha – 25.000 zł;

Antoni
Wojewoda

Jan Oklejewicz – Agencja
Ochrony Mienia „Poglesz”

Nie dotyczy

akcje – 150.000 zł

Ryszard
Karaczkowski

mieszkanie 48 m – 95.000 zł
2

Stanisław Czernek
Wiceburmistrz Sanoka

emerytura – 38.477,58 zł;
diety radnego – 116 zł

Piotr Lewandowski – świadczenia emerytalne
lokaty – 47.653,52 zł;
401USD; 685 euro; obligacje skarbowe – 10.000 zł.

Maria Szałankiewicz-Skoczyńska – naczelnik w Starostwie Powiatowym; SP ZOZ

daewoo lanos z 2001 r.

nie dotyczy

mieszkanie 48,91 m2 – 80 tys. zł; garaż
18 m2 – 15.000 zł.

at seicento
z 1999 r.

świadczenie przedemerytalne – 8.916 zł;
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan” – 2.515,94 zł; diety radnego – 12.769,98 zł.
Maria Oberc – emerytowana
nauczycielka

sporting

opel astra 2005 r.; łódź
żaglowa o wartości
10.000 zł
mieszkanie 47,5 m2 o wartości 35.000
zł; garaż 19,2 m2 10.000 zł;

dom 250 m2– 220.000 zł

102.474,93 zł

praca – 21.608 zł; SP ZOZ – 32.178,60 zł;
diety radnej – 112 zł

kredyt na samochód 20.750 zł

Henryka Tymoczko – emerytka
3.000 zł

nie dotyczy

25 tys. zł; 410 euro; obligacje 2.000 zł

Marian Kurasz
Wiceburmistrz Sanoka
49.000 zł

nie dotyczy
opel corsa z 1999 r.
mieszkanie 48,6 m2
– 97.200 zł; działka
14 arów – 14.000 zł.
praca – 38.209,03 zł; diety radnego
– 116 zł.

Legenda:
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– Oszczędności

nie dotyczy

mieszkanie 47,75 m2
– 80.000 zł; garaż
– 18,78 m2 – 15.000 zł; działka pracownicza
300 m2 – 3.000 zł
emerytura – 6.502,30 zł; renta rodzinna
na syna – 7.072,67 zł, diety radnej
– 9.606,59 zł

mieszkanie 36 m2 – 75.000 zł
emerytura – 22.969,92 zł;
diety radnej – 9.606,59 zł.

– Mienie ruchome o wartości
powyżej 10 tys. zł
TYGODNIK SANOCKI

– Nieruchomości

nie dotyczy
mieszkanie: 62 m2 120.000 zł (współwłasność) i 60 m2 (komunalne)
umowa o pracę 120.142, 91 zł

– Zarobki roczne

– Zobowiąznia
2 LUTEGO 2007 R.

TO I OWO

Wspomnienia profesora
Profesor Zbigniew Jara urodził się w 1918 roku. Jest absolwentem sanockiego Gimnazjum
im. Królowej Zoi, gdzie – jak
twierdzi – otrzymał doskonałe wykształcenie humanistyczne, z którego korzysta do dziś. W „Księdze
pamiątkowej”, wydanej z okazji
ostatniego zjazdu absolwentów,
zamieszczono wspomnienia Profesora z czasów wojny – przejmującą opowieść o męczeńskiej
śmierci brata Czesława, więźnia
obozu w Auschwitz.
Zbigniew Jara przed wojną rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Po wojnie wyjechał do Wrocławia
– należał do pionierów polskiej
nauki, którzy w najtrudniejszych
czasach
zagospodarowywali
przestrzeń Ziem Odzyskanych.
Specjalista w dziedzinie ichtiopatologii i zjologii zwierząt,
pracownik naukowy Akademii
Rolniczej we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładał
m.in. neuroanatomię i neurozjologię. Jednak nie ichtiopatologia
ani też neuroanatomia były tematem spotkania ze Zbigniewem
Jarą, jakie 25 stycznia odbyło się
w Sanockim Domu Kultury, choć
mogłaby na to wskazywać efektowna dekoracja. Profesor opowiadał o swoich studiach we
Lwowie.
Przywykły przez lata do dyscypliny wykładu w ciągu 45 minut
naszkicował obraz przedwojennego Lwowa, przetykany anegdotami i opowieściami z życia
mieszkańców
uniwersyteckiej
bursy. Wspominał swoich pedagogów i ich losy, nierzadko
tragiczne.

Z zainteresowaniem śledzimy modelingową karierę Ilony
Adamskiej z Sanoka, która od czasu do czasu podrzuca nam garść
najświeższych informacji z krajowych i światowych
wybiegów. Dzięki nim na łamach „Tygodnika” można poczuć powiew wielkiego świata.

Na sali – jak na kameralne
spotkanie – sporo osób: przede
wszystkim kresowiacy, wyborne
przedwojenne roczniki. Ale i młodzież, co tchnie optymizmem.
Mnóstwo pytań, a wśród nich: –
Czy odwiedził Pan Lwów po wojnie? I rzeczowa odpowiedź: – Nie
– której wymowę doskonale rozumieją ci, którzy prawdziwie ukochali to magiczne miasto.
Profesor Jara gra na skrzypcach, pisze wiersze. Skrzypce,
niestety, zostały we Wrocławiu,
ale niedawno opublikowane tomiki ma ze sobą w swoim zagórskim
pokoiku, gdzie biurko, na nim
stos notatek – bo profesor postanowił spisać swoje wspomnienia.
Te wspomnienia to prawdziwe
skarby, o nieocenionej wartości
– jak wszystko, co bezpowrotnie
przemija.
Mamy nadzieję, że wkrótce
uda się w Sanockim Domu Kultury zorganizować II część wspomnień lwowskich, tym razem
z czasów wojny.
(msw)

(Nie) wszyscy
dla Szpitala
Akcja: „Miasto, powiat – Wszyscy dla Szpitala” jeszcze nie
nabrała tempa. Organizatorzy mają nadzieję, że od 1 lutego
nabierze właściwych rumieńców.
Już dziś wiadomo, że
w dniach 17-18 lutego na ulice
miasta wyruszy ponad 500 wolontariuszy, uczniów sanockich
szkół, wyposażonych w specjalne puszki, do których będą
zbierać datki na Szpital. Akcji
towarzyszyć będzie dużo imprez kulturalnych i sportowych,
z których największym zainteresowaniem cieszy się Karnawałowy Bal dla Dzieci (14 lutego, godz. 16 „Górnik”). Na
głowę bije on zapowiadany
Wielki Bal Charytatywny, na
który do wczoraj zgłosiło się ...
8 par. Czyżby to miało przesądzić o jego losie?
Nie ma jeszcze oczekiwanego odzewu na apel: „giełda
osobliwości”. Liczyliśmy, że sanoczanie otworzą
nie tylko
swoje serca, ale i skarbce, przekazując na aukcję swoje rodzinne „skarby”. Na razie nie otworzyli. Wyjątkiem jest p. Jacek
Zając z Zagórza, który przekazał nam na tę niezwykłą giełdę
książkę pt. „Od Marusarza do
Małysza” oraz kartę pocztową
z autografami Adama Małysza
i Apoloniusza Tajnera. Ujęła
nas swym otwartym serduchem
Fundacja Grzegorza z Sanoka,
która sama potrzebuje wsparcia, a mimo to oarowała na aukcję trzy piękne obrazy. Niech
jej postawa będzie przykładem i
dzwonkiem dla innych, że czas
się włączyć do gry.
2 LUTEGO 2007 R.

Między Karibami a Paryżem

Atrakcyjnie zapowiada się
loteria fantowa, która ruszy
18 lutego. Sanoccy handlowcy
i przedsiębiorcy już przekazali
na nią m. in.: mebelki, wieżę radiową, elementy sprzętu komputerowego, piękne maskotki
i wiele innych rzeczy.
Wbrew krążącym plotkom,
do akcji „Wszyscy dla Szpitala”
włącza się także gmina Sanok.
– Jak moglibyśmy stać z boku?
– denerwuje się sekretarz gminy Sebastian Niżnik. – Niedomówienia wynikły może stąd,
że my organizujemy tę akcję
w swojej gminie, a nie w Sanoku. Nie znaczy to, że chcemy
konkurować z miastem, lecz
sięgnąć po dodatkowe pieniądze z terenu. Myślę, że bez naszej pomocy Sanok poradzi
sobie z ciężarem organizacji
akcji u siebie – wyjaśnia.
Aby zakończyć mobilizacyjnie, sięgnęliśmy po obrazek
z kościoła o. Franciszkanów.
Podczas styczniowej edycji
festiwalu „Muzyka Młodych
u Franciszkanów”, o. Jacek
Wójtowicz ogłosił, że lutowy
koncert 17 lutego (sobota) będzie koncertem na rzecz akcji
„Wszyscy dla Szpitala”. Wspaniała, szlachetna decyzja, która niech zachęci innych do dania z siebie czegoś. Satysfakcja
murowana.
emes

łam najpiękniejsze wyspy świata,
podszlifowałam język angielski
i przywiozłam mnóstwo wspaniałych wrażeń.

Niezwykle pracowity, ale i przyjemny dla urodziwej sanoczanki
okazał się przełom roku. Pod koniec
grudnia wraz z dziesięcioma modelkami z USA, Litwy, Anglii i Norwegii
wyjechała na dwa tygodnie na Karaiby. Przyczynkiem egzotycznej
podróży stała się sesja zdjęciowa
do kalendarza znanej francuskiej
rmy oraz katalogu strojów kąpielowych, skierowanego na rynek rosyjski, czeski i słowacki (w Polsce,
niestety, nie będzie dostępny,
a szkoda!).

Na światowych wybiegach

Czułam się jak w raju
– Byłyśmy na trzech najbardziej
popularnych wśród wielkich sław
wyspach: St. Barts, St. Maarten
i Antiqua. Na tej pierwszej wypoczywała m.in. Penelope Cruze
z nowym chłopakiem, Bon Jovi
z żoną i dzieckiem oraz włoski multimilioner i playboy, „cesarz” Formuły 1 – Flavio Briatore, którego jacht
sąsiadował z naszym – opowiada
pani Ilona. – A Karaiby? To prawdziwy raj na Ziemi, pełen palmowych
gajów i śnieżnobiałego piasku. Byłam w Grecji, we Włoszech, na wyspie Krk w Chorwacji, ale nigdzie
nie spotkałam tak cudownego słońca, wspaniałych plaż i ciepłej wody.
Karaiby zachwycają niewiarygodną
różnorodnością – każdy znajdzie tu
miejsce, w którym poczuje się znakomicie, bez względu na to, czy lubi
turystyczną wrzawę, czy szuka spokoju podczas wycieczek do cichych,
malowniczych zakątków lub samotnych spacerów po plaży. Ja dosłownie zakochałam się w karaibskich
pejzażach. Nie zapomnę widoku
płynących delnów, żółwi i egzotycznych ryb tuż obok naszego
jachtu. I mnóstwa pelikanów. Magnesem przyciągającym turystów
jest nie tylko przyjemny podzwrotnikowy klimat i piękno krajobrazu,
ale także niezwykła gościnność

również – jakby na przekór feministkom – sukienki i spódnice. W tym
roku krawcy sięgnęli po inspiracje
do odległej epoki XIX wieku. W ślad
za tym pojawiły się cięcia typu emipe,
jakby
żywcem
wzięte
z czasów Napoleona, ale również
futra, koronki i biżuteria – oddech
późniejszej Belle Epoque – przedstawia najnowsze trendy w modzie
Ilona Adamska.

i otwartość mieszkańców, którzy
wobec przybyszów są bardzo przyjaźni i zawsze chętni do pomocy.
Zdumiewa wręcz ich niesamowita
radość życia, którą najpełniej wyrażają w pełnym ekspresji tańcu merengue. Wyjazd był udany, choć
majątku na nim nie zbiłam. Poznałam za to cudownych ludzi, zwiedzi-

Powrót kobiecości
Po powrocie do Polski modelka
miała tylko kilka dni na wypoczynek,
po czym wyjechała do Paryża,
gdzie uczestniczyła w dwóch pokazach mody. – Wielcy kreatorzy zajęli się od pewnego czasu armacją
kobiecości. Na dobre zagościły koronki, aplikacje i błyskotki. Zagościły

Pierwszym z paryskich był
pokaz bardzo znanej w Polsce
marki Caterina Collection. – Kolekcja Domu Mody Caterina jest
bogata i różnorodna, znajdują się
w niej kreacje dla kobiet o zróżnicowanych gustach i potrzebach.
Kolorami tego sezonu są: brąz,
beż, szary, olet, intrygująca czerwień i oczywiście nieśmiertelna
czerń – królowa koloru i elegancji.
Przeboje wśród tkanin to wszelkie
tweedy, drobne wzorki, jodełki
i melanże. Numer jeden nadal stanowią tkaniny z metalową nitką,
choć teatru mody nie opuszczają
też atłasy i tafty – relacjonuje modelka, która uczestniczyła także
w pokazie mody znanej polskiej
projektantki Sary Damm. – To
młoda, lecz utytułowana już artystka, kreatorka wyjątkowych
strojów, wywodząca się ze Szkoły
Wizażu i Stylizacji Artystycznej
Alternatywa, której jest wykładowcą. Obecnie pracuje na hiszpańskiej Ibizie. Jej kolekcje wzbudzają
podziw największych kreatorów
mody. Można je zobaczyć – także
te, które prezentowałam – na
www.saradamm.com.
Po kilku zagranicznych wojażach pani Ilona ma teraz krótką
przerwę na odpoczynek. Czeka na
kolejny numer swojego magazynu
Planeta Kobiet, który ukaże się w
kioskach w najbliższy poniedziałek.
Niebawem ponownie wyjedzie do
Paryża na kolejne pokazy mody.
Trzymamy kciuki!
Joanna Kozimor

Pod okiem mistrzów
Przez cały ubiegły tydzień Pałac w Olszanicy rozbrzmiewał muzyką fortepianową w wykonaniu światowej sławy mistrzów
i uczestników II Międzynarodowych Warsztatów Pianistycznych
Bieszczady 2007, zorganizowanych przez sanocką PSM i Społeczne Towarzystwo Muzyczne przy wsparciu miasta. Wzięło
w nich udział stu młodych pianistów ze Szkoły Talentów
we Lwowie oraz placówek muzycznych Sanoka, Dębicy, Krosna
i Przemyśla, wśród których byli również japońscy studenci z Tokio.

Pod okiem wielkich mistrzów
sztuki pianistycznej – małżeństwa Tatiany Shebanowej i Jarosława Drzewieckiego (prof. AM
w Bygdgoszczy) oraz Oksany
Rapity ze Lwowa i Piotra Chilimoniuka z Lublina, którzy prowadzili
wykłady, lekcje mistrzowskie
i znakomite koncerty, młodzi muzycy doskonalili swe muzyczne

umiejętności. Niezwykle bogaty
i ciekawy program, którego klamrę stanowiły dwa hasła: Muzyka
narodowa – od tańca ludowego
po taniec stylizowany oraz Fortepian – od rośliny po dźwięk, uzupełniły atrakcyjne imprezy towarzyszące: koncert zespołu Matragona oraz spotkania z leśnikiem
Edwardem Marszałkiem i lutni-

TYGODNIK SANOCKI

kiem Joanną Plęs. Wzbogaciła
go nauka tańca ludowego,
ognisko w zimowej aurze oraz
niespotykany koncert karnawałowy na Pływalni Deln w Ustrzykach, który zwieńczyła bezpłatna
kąpiel.
Perfekcyjnie przygotowane
pod względem organizacyjnym
warsztaty zostały bardzo wysoko
ocenione zarówno przez wykładowców, jak i uczestników, którzy
– co stanowi swoisty ewenement
– nie ponosili żadnych kosztów
z tytułu uczestnictwa (w całości
pokryto je ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Sąsiedztwa
Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS
CBC zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
Polska w Rzeszowie – projekt
Polska-Ukraina bez granic i stereotypów oraz wpłat sponsorów).
Wszyscy rozstawali sią z żalem
i łzami w oczach, żałując, że tydzień minął tak szybko.
– Słów uznania nie szczędzili
nam zwłaszcza Tatiana Shebanowa i prof. Jarosław Drzewiecki,
którzy chcą patronować całemu
przedsięwzięciu. Już zapowiedzieli swój przyjazd w przyszłym
roku, obiecali też nagłośnić
imprezę w międzynarodowym
środowisku
pianistycznym

i nadać jej jeszcze wyższą rangę.
To dla nas duża satysfakcja i wyróżnienie, że tej klasy mistrzowie
zaangażowali się w nasze przedsięwzięcie – mówi Janusz Ostrowski, dyrektor artystyczny i organizacyjny warsztatów, podkreślając
także zasługi sponsorów: sanockiego Oddziału PGNiG (donansowanie w wysokości 4 tys. zł),
Rolfa Bartkiewicza, właściciela
sklepu PianoRolf w Rzeszowie
i Sebastiana Pacha ze Sklepu Muzycznego Violin w Sanoku (bezpłatne udostępnienie wysokiej
klasy instrumentów) oraz rmie
ERGO Hestia (pokrycie kosztów
ubezpieczenia uczestników). – Te
warszaty miały być w zamyśle
małe jak kaczątko, tymczasem
z kaczątka zrodził się łabędź, który chce latać i to wysoko – dodaje
Janusz Ostrowski, którego w realizacji nad wyraz ambitnego przedsięwzięcia wsparli: Iwona Hartman, Robert Handermander
i Oksana Drozdowska z PSM oraz
Anna Matuszek z UM, koordynator działań w pozyskiwaniu środków z EFRR.
/joko/
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PRZETARGI • OGŁOSZENIA

• Informacje •
DYŻURY

DYŻURY

W RADZIE MIASTA

W RADZIE POWIATU
SANOCKIEGO

5 lutego (poniedziałek)
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Ryszard Karaczkowski
w godz. 16.30-18.

2 lutego (piątek)
dyżur pełni
przewodniczący
Waldemar Szybiak
w godz. 12-14
pok. 40 (III piętro)

DYŻURY RADNYCH PiS
Zapraszamy w każdy wtorek w godz. 16-18.
Sanok, Rynek 21/3.
Plan dyżurów - luty 2007 r.

Andrzej Chrobak

6.02

Stanisław Lewicki

13.02

Wojciech Pruchnicki

20.02

Roman Konieczny

27.02

8 lutego (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radny
Tomasz Dańczyszyn
w godz. 17-18


CZYTELNIKU
ZGŁOŚ
SYGNAŁ!

013-464-27-00

Urząd Miasta w Sanoku
informuje,
że z dniem 24 stycznia br. został przeniesiony Punkt Paszportowy do budynku przy ul. Rynek 16 – I piętro.
Wejście do Punktu Paszportowego – pierwsza brama od
strony klasztoru o.o. Franciszkanów.
Numer telefonu – 013-463-87-41.

KRZYŻÓWKA NR 5

Rozwiązania (wystarczy hasło) należy
nadsyłać na pocztówkach w terminie
do 10 dni od daty ukazania się numeru. Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają nagrody (do odebrania
w ciągu 10 dni): I – Nagroda rzeczowa
– o wartości 30 zł ufundowana przez
FOTO-DOROTA – ul. Żydowska 3;
II – 20 zł (gotówka), III – wypożyczenie
3 kaset wideo (do odebrania w ciągu
tygodnia). Sponsorem III nagrody jest
wypożyczalnia kaset i płyt DVD Video
„APIS” – ul. Traugutta 9 (pawilon
„Alfa”), ul. Kochanowskiego 23. Przed
odebraniem nagród prosimy o pobranie
z redakcji zaświadczenia o wygranej.

SPONSOREM
NAGRODY JEST

FOTO-DOROTA
Sanok, ul. Żydowska 3

tel. 013 46 38 365
Litery z ponumerowanych
pól, uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne
rozwiązanie – przysłowie.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia do 60 000 euro
Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
tel. (013) 46-52-800, fax (013) 46 30 890, www.um.sanok.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Sanoku w dzielnicy Posada pomiędzy ulicą Lipińskiego, terenami zabudowy mieszkaniowej od
zachodu, ulicą Sowią, terenami zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Rysiej i Wilczej od wschodu oraz granicami administracyjnymi miasta Sanoka o pow. ok. 17,6 ha – o nazwie „LIPIŃSKIEGO-I”, przeznaczonego w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka” pod zabudowę mieszkaniową z usługami, Zespół usług komercyjnych – bramy miasta oraz zieleń o ważnych funkcjach przyrodniczych, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/ 440 /05 Rady Miasta Sanoka z dnia
30 czerwca 2005r. – w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MPZP, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków nansowych uchwalenia planu miejscowego.
Wspólny Słownik Zamówień: 74251000-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz
częściowych.
Formularz zawierający Specykację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek złożony w formie pisemnej lub
przesłany do Zamawiającego faksem.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1) inż. Małgorzata Puchyr – Naczelnik Wydz. Architektury
tel. 013-465-28-64
2) mgr inż. Krzysztof Ćwiąkała - Specjalista
tel. 013-465-28-38
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 54 do dnia 28.02.2007 r. do godz. 9.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.02.2007 r. o godz. 10,
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 54.
3. Termin związania ofertą - 30 dni.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specykacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr

Nazwa kryterium:

Waga:

1.

Cena (koszt)

90 %

2.

termin wykonania

10 %

Wypis
z wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku
z dnia 21 grudnia 2006 r.
sygn. akt VI K 705/06
Sylwester Kęski oskarżony o to, że
1. w dniu 10 września 2006 r. w Siemuszowej woj. podkarpackiego kierował samochodem osobowym marki Hunday
Lantra o nr rej. RLS G804 znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk.
2. w miejscu i czasie jw. nie stosował się do prawomocnego
wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 4.08.2006 r.
sygn. akt VIW. 834/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ten sposób, że kierował w/wym samochodem osobowym, tj. o przestępstwo z art. 244 kk.
Został skazany na łączną karę 10-ciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary na okres próby 3-ch lat, orzeczono
środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych na okres 6-ciu lat i świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł.

Rubryka pod psem

Zguby i znajdy
Okazuje się, że nasza „pieska” rubryka cieszy się sporym
zaintereswaniem czytelników „TS”. Dzięki zamieszczanym
w niej komunikatom wielu właścicieli zaginionych czworonogów odnajduje swych pupilów, co potwierdza Krystyna Harna,
prezes Społecznego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Z kilku psiaków, które zagubiły
się w czasie świąt i sylwestra, dwóch
nadal nie udało się odnaleźć. Są to:
chora bokserka Juka, ślepa na jedno oko – (0500-226-710) oraz mieszaniec Elvis – niski, długi, ze stojącymi uszami – (013-463-00-95).
Na swoich właścicieli czekają
natomiast: pies myśliwski, czarny,
podpalany – (013) 463-31-10 lub
(013) 463-00-95; suka – średnia,
czarna, podpalana, kudłata, brązowa głowa – (013) 464-96-19; pies –
młody, ok. 1 roku, duży, łaciaty,
sierść krótka – (013) 463-78-00 lub
0609 505 216; kotka – czarno-biała,
z granatową obróżką – (013) 463-78-00.

Burmistrz Miasta Sanoka
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta wywieszony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1635/1 o powierzchni 129 m 2, położonej w Sanoku przu ul. Kołłątaja i Leśnej obręb Posada,
w terminie od dnia 5.02.2007 r. do dnia 27.02.2007 r.

Burmistrz Miasta Sanoka
informuje,
że w terminie od dnia 5.02.2007 r. do dnia 26.02.2007 r.,
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta wywieszony
zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki nr 540/4, 540/6, 541 i 542 o łącznej powierzchni
83a 67m2, położonej w Sanoku przy ul. Mickiewicza, obręb
Śródmieście.

ZARZĄD POWIATU W SANOKU
informuje,
że w okresie od 29 stycznia 2007r. do 18 lutego 2007 r. na tablicy
ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku, przy
ul. Kościuszki 36, został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmuje działkę Nr 1577/8 o pow. 65 m2 położoną w Sanoku obręb Posada, przeznaczoną pod budowę stacji
transformatorowej.

STAROSTA SANOCKI
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 36, został wywieszony wykaz nieruchomości
Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Sanoku obręb Olchowce, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 583/20, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
Wykaz wywieszono do publicznego wglądu na okres 3 tygodni
tj. od 29 stycznia 2007 r. do 18 lutego 2007 r.

Wypis
z wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 21 grudnia 2006 r.
sygn. akt VI K 710/06
Piotr Sokół oskarżony o to, że w dniu 23 września 2006 r. w miejscowości Bukowsko woj. podkarpackiego kierował samochodem osobowym marki Fiat 126p, nr rej. KUP 7513 znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk.
Został skazany na karę 2-ch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania
orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 5-ciu lat, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6-ciu lat i świadczenie
pieniężne w kwocie 500 zł.

Wypis

z wyroku Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 30 listopada 2006 r.
sygn. akt VI K 629/06

Rozwiązanie krzyżówki nr 3:

SZCZERY WZROKU NIE UKRYWA
1. Adam Tyro, ul. Jana Pawła II, 2. Piotr Woskowicz, ul. Jasna,
3. Damian Szałajko, ul. Kochanowskiego.
STR. 10

Mariusz Maczużak oskarżony o to, że w dniu 13 października 2006 r. w miejscowości Zboiska, woj.
podkarpackiego znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,12 mg/l i 1,31 mg/l) kierował w ruchu lądowym
ciągnikiem rolniczym marki Białoruś, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Został skazany na karę
grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej
stawki na kwotę po 10 złotych, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4-ch lat i świadczenie pieniężne w kwocie 200 zł.

TYGODNIK SANOCKI

Znalezienie domu znacznie
ułatwiłby adres lub numer telefonu
umieszczony na wewnętrznej stronie
obroży. Prosimy właścicieli, aby
zechcieli o tym pamiętać – apeluje
pani Krystyna, przypominając, iż
wszystkie zagubione lub znalezione
zwierzęta należy zgłaszać do Lecznicy Weterynaryjnej (464-96-19,
463-78-00) lub STOnZ (463-00-95)
Na nowego właściciela czekają
przeznaczone do adopcji: pies –
duży, mieszaniec, czarno-biały (nadaje sie na stróża domu) oraz suka
Sonia – owczarek niemiecki, grzbiet
czarny, dorosła, ładna, łagodna, do
towarzystwa (nigdy nie była na
uwięzi) – (013) 463-00-95.
/jot/

Biuro
Reklam
i Ogłoszeń
„TS”
czynne jest od poniedziałku do piątku

w godz. 8 – 16
(wyjątkowo w poniedziałki do 16.30)

tel. 013 464-02-21
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SPORT

Zima, choć spóźniona o miesiąc, zagościła chyba na dłużej. Warunki narciarskie są wreszcie
dobre i właściciele wyciągów, którzy dotąd załamywali ręce, teraz je zacierają. A sami narciarze,
z których większość w tym roku jeszcze nie gościła na stoku, czym prędzej szykują sprzęt.

MARIAN STRUŚ

O tym, że miłośnicy białego
szaleństwa z utęsknieniem czekali
na zimę, najlepiej przekonała niedziela w Karlikowie. W sobotę
frekwencja nie była jeszcze imponująca, ale już dzień później stoki
zaroiły się od narciarzy. – Gdyby
wszystkie następne weekendy były
takie, jak ostatnia niedziela, to odrobilibyśmy nieco nansowych zaległości. Mam nadzieję, że tak będzie, bo już w tej chwili pokrywa
śnieżna na naszych stokach
w niektórych miejscach sięga pół
metra – mówi Józef Konieczny,
prezes sanockiej Stali, która jest
właścicielem obiektu.
Wyciąg czynny jest codziennie
od godz. 9 do 20, a w razie potrzeby
może pracować dłużej. Zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami
rozrosło się zaplecze socjalne.
Powstał hotelik na 21 miejsc noclegowych, oczywiście nadal działa
bar i wypożyczalnia sprzętu.
Weekendowy karnet na 10 przejazdów kosztuje 32 zł dla dorosłych i
23 zł dla młodzieży. Od poniedziałku do piątku są dwa gratisowe przejazdy. Dodatkowo klub przygotował
specjalną ofertę dla uczniów sanockich szkół – za jedyne 30 zł każdy
może jeździć cały dzień, a dodatkowo dostanie gorący posiłek. Rzecz
jasna po okazaniu legitymacji.

Okoliczne stoki zaroiły się od narciarzy.
Karlików to nie jedyny wyciąg
odwiedzany przez narciarzy
z Sanoka. Bardzo dobre warunki
panują także w Puławach i na
Weremieniu, gdzie grubość
pokrywy śnieżnej szacuje się na
ponad pół metra. Obydwa wyciągi czynne są od godz. 9,
Weremień o godzinę dłużej
– do 21. W odróżnieniu od
Karlikowa oferują narciarzom karnety dzienne w cenie 60 zł.
Karnety dziesięcioprzejazdowe
Puławy mają droższe (35 i 30 zł),
na Weremieniu dla odmiany jest

taniej (20 zł). Dodać można, że
dzisiaj na wyciągu w Puławach
wytyczona zostanie trasa z tyczkami, będzie więc można spróbować narciarstwa „alpejskiego”.
Inaczej rzecz ma się z wyciągami w Huzelach, Lisznej
i Zagórzu. Ten pierwszy rusza od
soboty (godz 8-18), choć warunki
nie są rewelacjne – grubość pokrywy śnieżnej wynosi około 20
cm. Rekompensatą mogą być
ceny, bo karnet całodniowy kosztuje tylko 35 zł, a pojedynczy
przejazd 1,12 zł. Dla grup zorga-

nizowanych istnieje możliwość
negocjacji cen. Wyciąg w Lisznej
jeszcze w tym roku nie działał,
bo… nie było klientów. Ruszyć
może jednak w każdej chwili, bo
warunki są dobre (ok. 40 cm śniegu). Cena za 1 przejazd to tylko
70 groszy. Natomiast wyciąg
w Zagórzu jest nieczynny i nie
wiadomo czy zostanie uruchomiany. Brakuje bowiem systemu
siatek zabezpieczających, a dopiero po ich zainstalowaniu
GOPR może dopuścić obiekt do
użytku.
Mimo wszystko późna zima
odbiła się przysłowiową czkawką, szczególnie w Bieszczadach.
Nie tylko tamtejsze stoki świecą
pustkami, także hotele, pensjonaty i domy wczasowe. Powód
jest prosty – mając na uwadze
brak zimy, ludzie inaczej poukładali plany, poodwoływali wcześniejsze rezerwacje. Stracony
czas nadrobią chyba tylko wyciągi w Ustrzykach Dolnych, za którymi przemawia renoma, tradycja
i mimo wszystko znacznie większa liczba mieszkańców niż w innych zakątkach Bieszczadów.
Z pewnością stoki Laworty,
Gromadzynia i Małego Króla
wkrótce odwiedzi też sporo narciarzy sanockich, zwłaszcza że
warunki do jazdy są tam już znakomite, a infrastuktora na wysokim poziomie.

Talent czystej wody

Ozdobą kolejnych gier Sanockiej Ligi Siatkówki był pojedynek
Coolersów z młodzieżą TSV. Niespodzianka wisiała na włosku, jednak górę wzięło doświadczenie nalistów poprzedniego sezonu.
Duże emocje zwiastował już pierwszy set, niespodziewanie
wygrany przez TSV. Jednak kolejną partię zaplecze III-ligowców oddało
praktycznie bez walki i wydawało się, iż tie-break będzie formalnością.
Tymczasem przyniósł klasyczną wymianę ciosów, z której zwycięsko
wyszli Coolersi, znowu – jak z Belfer Teamem – wygrywając 15-13.
Mniej wrażeń przyniosło spotkanie Mansardu ze Stomilem. Wyrównane były tylko początki setów, potem obrońcy tytułu szybko uciekali rywalom. Mansard grał znacznie skuteczniej w ataku i popełniał
mniej niewymuszonych błędów.
MANSARD – STOMIL 2:0 (20, 16), COOLERSI – TSV 2:1 (-23, 14, 13)
Dzisiejsze mecze (godz. 17): Belfer Team – TSV, Stomil – Coolersi.

Rozegrane na torze „Błonie” tradycyjne zawody młodzików „Srebrna Łyżwa” były popisem Mateusza Chabko z Górnika i Magdaleny Borek z UKS „9” Tomaszów Mazowiecki.
Oboje wygrali wszystkie wyścigi, odnosząc bezapelacyjne
zwycięstwa w wieloboju.

Sygnały czytelników

Siatki wymienione,
kosze czekają na remont
Sygnały sportowe to rzadkość
na naszych łamach. Niedawne
zgłoszenie dotyczyło standardu
sali sportowej Zespołu Szkół nr 3.
– Najlepsza w Sanoku, więc najchętniej wynajmowana przez grupy rekreacyjne. Dlatego też najdroższa – szkoła sporo na niej
zarabia. A skoro ludzie słono płacą za grę w piłkę, siatkę, czy kosza, to wypadałoby zadbać o salę.
Siatki na bramkach są tak dziurawe, że czasami nawet nie wiadomo, czy był gol. Inna sprawa to
stan koszy do koszykówki. I nie
mówię tylko o tablicach, lecz o całych konstrukcjach. Słychać o planach reaktywacji drużyny Dapperu, a tymczasem z koszami w tym
stanie sala prawdopodobnie nie
zostałaby dopuszczona do rozgrywek ligowych – dzielił się
spostrzeżeniami czytelnik, regularnie grywający tam w piłkę.
Dyrektor ZS3 Krzysztof Futyma chętnie ustosunkował się do
tematu: – Dzwonicie w dobrym
momencie, bo od organizatorów
ostatniego Turnieju Gwiazdkowe-

go w Koszykówce właśnie otrzymaliśmy sprzęt sportowy, m.in.
siatki na bramki. Od razu zostały
założone i już w ostatniej kolejce
ligi halowej zawodnicy strzelali
gole do bramek z nowymi siatkami. Jeżeli chodzi o kosze, to sprawa jest trochę trudniejsza. Na wakacje planujemy kompleksowy remont sali, więc nie ma sensu robić
nic wcześniej. Jeżeli do remontu
dojdzie, to zadbamy i o kosze.
Wracając do przekazanego sprzętu – za kwotę 2.200
zł, zebraną podczas Turnieju
Gwiazdkowego, oprócz wspomnianych siatek kupiono także:
bramki do unihokeja, siatki do
koszy, 4 zestawy do badmintona,
piłki do futsalu, piłki nożnej i koszykówki.
– Sprzęt jest bardzo
potrzebny, szczególnie w tych
trudnych czasach. To niesamowite, że w ludziach jest aż tyle pozytywnej energii i zaangażowania
w sprawy społeczne – powiedział
Hubert Mańko, nauczyciel wychowania zycznego w ZS3.

Kolumnę opracował BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Nas cieszy szczególnie
postawa Chabki, który na wszystkich dystansach zdeklasował rywali. Bieg na 500 metrów wygrał
z przewagą prawie półtorej sekundy, wyścigi na 1000 i 1500 m
z zapasem prawie 10 sekund,
a na 3000 m niszował ponad pół
minuty przed rywalami. Nie tylko
wygrywał, ale i uzyskał I klasę
sportową. – Mateusz to czystej
wody talent. Jeżeli nadal będzie
systematycznie pracował, to wyrośnie na dużej klasy zawodnika
– zapewnia trener Marek Drwięga.
Mimo dalszych lokat dobrze
zaprezentowali się też pozostali
górnicy. Krzysztof Raksyk we
wszystkich biegach plasował się
w pierwszych dziesiątkach, ostatecznie lądując na 7. pozycji
w wieloboju. W biegu drużynowym reprezentanci Górnika sięgnęli po zwycięstwo, wyprzedzając zawodników Orła Elbląg i Pilicy Tomaszów. Oczywiście wygrali też punktację klubową zawodów. Warto wspomnieć, że
drugą klasę sportową uzyskali
Mateusz Janas i Szymon Sarna,
a trzecią Mariano Di Martino.

ARCHIWUM PRYWATNE

Blisko niespodzianki

Mateusz Chabko rośnie na wysokiej klasy zawodnika.
Nieco mniej jednostronna
była rywalizacja dziewcząt. Choć
Magda Borek wygrała wszystkie
wyścigi, to nie aż z taką przewagą nad rywalkami jak Mateusz
Chabko. Jedyną reprezentantką
Górnika była Aneta Kruszyńska,
która plasowała się na początku
drugiej dziesiątki.

Tylko jeden set
Siatkarze TSV Mansard kończą rozgrywki III ligi. Wprawdzie
w meczu z Resovią nie wzięli rewanżu za porażkę 0:3
w Rzeszowie, ale przynajmniej ugrali seta.
W trzeciej partii drużyna
Wiesława Semeniuka zagrała
tak, jakbyśmy tego oczekiwali.
Na początku wykorzystała chwilowe rozprężenie rywali, obejmując kilkupunktowe prowadzenie.
I nie oddała go już do końca,
wygrywając 25-20. Mało było niewymuszonych błędów, poprawiła
się gra w polu, do tego co kilka
chwil Maciej Wiśniowski ostrzeli-

wał resoviaków. Niestety, pozostałe sety były zupełnie z innej
bajki. Naszym zawodnikom dużo
kłopotów
sprawiała
mocna
zagrywka gości, którzy do tego
dysponowali bardzo szczelnym
blokiem. Pod koniec czwartego
seta przykro już było patrzeć na
grę TSV, nasi zawodnicy oddawali punkty bez walki… Wynik
16-25 mówi sam za siebie.

TYGODNIK SANOCKI

Obcięte zarobki
stalowców
Wieści z klubu Stal ciąg dalszy. Choć przyszła zima i ruszył wyciąg w Karlikowie, sytuacja nadal jest trudna. Zarząd
podjął decyzję o obniżeniu około 25 procent uposażenia zawodników, trenerów i pracowników klubu. Niektórzy piłkarze
noszą się z zamiarem opuszczenia drużyny. Jako pierwszy
uczynił to Marcin Gawłowicz.
Obrońca, który bronił barw Stali w dwóch ostatnich sezonach, zdecydował się na powrót do rodzinnego Brzeska, gdzie rozpoczynał karierę w drużynie Okocimski. Ponoć decyzję o opuszczeniu zespołu
rozważają też dwaj podstawowi zawodnicy, praktycznie od trampkarza
związani z naszym klubem.
– Mają się określić do końca tygodnia, bo nie
mamy już czasu do stracenia. Pozostali piłkarze rozumieją trudną sytuację klubu i zadeklarowali, że
mimo niższych zarobków pozostaną w drużynie.
Niestety, zmuszeni jesteśmy wyraźnie ograniczyć
naszą politykę transferową. Dopniemy transfery
Marcina Borowczyka i Mateusza Samborskiego,
może uda się pozyskać jeszcze jednego napastnika, którego mamy na
oku. Nazwiska nie zdradzę, powiem tylko, że nie jest to Paweł Kowalczyk, który ostatecznie wrócił do Stali Stalowa Wola – powiedział prezes Józef Konieczny (na zdjęciu).
Jak już informowaliśmy w jednym z poprzednich numerów, Stal
planuje zorganizowanie konferencji prasowej, na której podane zostaną plany dalszych działań. Pierwotnie miała się odbyć w styczniu, jednak nie udało się utrzymać tego terminu.
ARCHIWUM TS

Kurs na Karlików

Sto bramek lidera
Po „kolejce niespodzianek” w Sanockiej Halowej Lidze
Piłki Nożnej wszystko wróciło do normy. Jedynym zaskoczeniem była porażka Słodkiego Domku z No Logo. Prowadzący
w tabeli Kings Horn jest pierwszym zespołem, który zdobył
100 goli.
Potencjał No Logo jest oczywisty, ale dopiero w rundzie rewanżowej drużyna ta zaczyna
grać na miarę możliwości. I chyba
dobrze zrobiła jej trzytygodniowa
przerwa w rozgrywkach, bo po zaciętym meczu pokonała „słodką”
ekipę z Leska. Aż 6 goli dla zwycięzców zdobył Piotr Spaliński,
przy okazji nadrabiając nieco
dystans do liderującego w klasykacji strzelców Artura Wojtowicza
z Policji. Kingsi kolejne punkty wywalczyli w meczu z Trans Gazem,
choć w remisowej pierwszej połowie dwukrotnie musieli gonić wynik. Potem jednak uzyskali wyraźną przewagę, a setnego gola zdobył Wojciech Dobosz.
Pozostałe mecze kończyły
się zwycięstwami różnicą 5 bramek. Najwięcej padło w pojedynku Medialnych z Policją. Bohaterem spotkania był Piotrowski,

który aż pięciokrotnie pokonał
bramkarza mundurowych. Dzięki
wygranej drużyna RTV AGD
awansowała
na
3. miejsce w tabeli. Znów groźny
jest Football Club, do którego
składu powrócił Marek Węgrzyn,
przy okazji strzelając 4 gole.
Zawodnicy WIR-u, podbudowani
pierwszym zwycięstwem w sezonie (wygrana z Magistratem
w ostatniej kolejce), grali bardzo
ambitnie, ale na niedawnego lidera było to zdecydowanie za mało.
Mecze 13. kolejki zakończył pojedynek Geo-Eko z Harnasiem.
Grający w kratkę obrońcy tytułu
znów przypomnieli sobie formę
z poprzedniego sezonu. Drużynie
z Błoni nie dali żadnych szans,
sygnalizując konkurencji, że walka o pierwszą czwórkę cały czas
trwa, a w przypadku awansu
będą groźni dla wszystkich.

NO LOGO – SŁODKI DOMEK 8-6 (3-2); Spaliński 6, Patronik, Haduch
– Szewczyk 3, Zięba 2, Hafter. KINGS HORN – TRANS GAZ 7-3
(2-2); Dobosz 3, Bukowski, Burczyk, J. Sieradzki, Piotrowski – Zacharski 2, Żurawski. RTV AGD MEDIA – POLICJA 10-5 (5-3);
Piotrowski 5, Ryniak i Świder po 2, Biskup – Wojtowicz 2, Walankiewicz, Niemiec, Haduch. FOOTBALL CLUB – WIR 9-4 (4-2);
Węgrzyn 4, Suski i Bindas po 2, Dulęba – Błażowski, Jastrzębski,
Haduch, Ziemiański. GEO EKO – HARNAS 7-2 (4-1); Fineczko i Kociuba po 2, Błażowski, Tarapacki, Śnieżek – Hodyr i Gaworecki.
Tabela: 1. Kings Horn (33, 103-43), 2. Football Club (29, 85-50),
3. RTV AGD Media (25, 85-64).
Klasykacja strzelców: 1. Wojtowicz (Policja) – 37, 2. Spaliński (No
Logo) – 28, 3. Piotrowski (Media) – 26.
Dzisiejsze mecze: Policja – Football Club (godz. 17), No Logo – Harnaś Błonie (17.45), Geo-Eko – Media (18.35), WIR – Kings Horn
(19.20), Trans Gaz – Magistrat (20.10).
Przypominamy adres internetowy strony ligi: www.shlpn.interq.pl.

Podwójne srebro
Józef Niepokój z Wrocanki, repezentujący sanocki oddział
PGNiG S.A., rozpoczął kolejny sezon biegów narciarskich.
To już ostatni rok Niepokoja w kategorii wiekowej 40-49 lat.
Na rozegranym w Wiśle XXXI Międzynarodowym Biegu Narciarskim
„o Istebniański Bruclik” zajął 2. miejsce w wyścigu na 10 kilometrów
stylem klasycznym. Były to zarazem Mistrzostwa Polski Górników,
w których Niepokój również wywalczył srebro.

Będą ślizgawki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich na
ślizgawki, które w najbliższych dniach odbywać się będą na torze lodowym „Błonie”. W niedzielę będzie tam można jeździć od godz. 14.30
do 16, a w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz.
18-19.30. Ślizgawki w Hali „Arena” planowane są na kolejny tydzień.
STR. 11

Kiepski sezon, mocny finisz
Mecz był ważny z psychologicznego punktu widzenia. To
właśnie zespół Krynicy już za kilka tygodni będzie naszym rywalem w walce o utrzymanie i jak na
razie jest zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. W ośmiu pojedynkach z KTH w tym sezonie
wygraliśmy tylko raz i to na
własnym lodowisku po dogrywce.
Po tym, co pokazali w niedzielę hokeiści KH, trudno być
optymistą. Łatwość, z jaką napastnicy „mineralnych” wchodzili
w naszą tercję i oddawali strzały
(nawet grając w podwójnym osłabieniu!) rozdrażniła nawet najspokojniejszego kibica! Bo zagraliśmy tak, jak byśmy nie chcieli
w ogóle wygrać. Z bojaźnią i brakiem przekonania we własne
możliwości. Nie pomogła dobra
postawa Krzysztofa Zborowskiego (w I tercji obronił nawet rzut
karny) i po czterdziestu minutach
KTH wygrywało już 5-1. Na ostatnią tercję z boksu wyjechał Łukasz Janiec, lecz nie zdołał
zatrzymać rozpędzonej lokomotywy zespołu „mineralnych”. Indywidualne popisy obcokrajowców
Radoslava Valentika, Villiama
Chovanca czy Roberta Copa obnażyły każdy mankament naszej
gry defensywnej.
Gry nie byli w stanie pociągnąć
nawet
najbardziej
doświadczeni. Mimo bramek i indywidualnych zrywów Tomasza
Demkowicza i Marcina Ćwikły,
zespół nie był w stanie pokazać
charakteru. W trzeciej tercji ambitnie próbował grać czwarty
atak, czego efektem była bramka
kryniczanina Dawida Bulandy,
jednak na niewiele się to zdało.
Po meczu każdy odczuwał nie-

Niedzielnym meczem z KTH Krynica nasi hokeiści zakończyli zmagania w rundzie zasadniczej ekstraligi. Niestety, zespół „mineralnych” był od nas lepszy niemal w każdym elemencie
gry i zasłużenie zwyciężył 7-4. – Spokojnie, najważniejsze dopiero przed nami – mówił po porażce trener Andrzej Słowakiewicz.

W dotychczasowych 36 pojedynkach PLH sanoczanie wygrali 7 razy (trzykrotnie po dogrywce), 29 razy schodzili z lodu pokonani (dwie porażki
– z Krynicą – nastąpiły w dogrywce, dzięki czemu KH zainkasował w każdym z tych meczów po 1 punkcie). Złożyło się to na skromny dorobek
20 „oczek”. W grupie słabszej, w której rozpoczęliśmy zmagania pod koniec
listopada, w 18 spotkaniach Sanok zgromadził 11 punktów. Ostatecznie
sanoczanie zajęli ostatnie, 10. miejsce, ze stratą 25 (!) pkt. do KTH.

Klasykacja najskuteczniejszych
zawodników KH w sezonie zasadniczym:
1. Lubosz Zetik

24

25

13

12

2. Pavol Melichercik

29

21

8

13

3. Maciej Mermer

35

21

8

13

4. Robert Kostecki

35

18

7

11

5. Tomasz Demkowicz

30

14

7

7

6. Marcin Ćwikła

17

13

4

9

7. Bogusław Rąpała

35

11

6

5

8. Artur Dżoń

33

8

6

2

9. Michał Radwański

6

8

4

4

10. Adrian Maciejko

22

7

5

2

W kolumnach kolejno: mecze, punkty (bramki + asysty), bramki i asysty.

Tak będzie wyglądać walka z KTH o utrzymanie ekstraligi. Rzecz w tym, żeby nie dać się sprowadzić
do parteru, jak czyni to na zdjęciu Maciej Mermer.
dosyt, bo perspektywa gry z Krynicą po tym pojedynku jest perspektywą dość mglistą. – Zagraliśmy bez kilku podstawowych
zawodników (Piotr Ciepły, Michał Radwański, Lubosz Zetik
– red.). Nie można zresztą całkowicie się odsłaniać przed rywalem. W decydujących meczach będziemy zupełnie innym
zespołem – mówił sanocki szkoleniowiec.
Czy jego słowa się sprawdzą? Wszyscy kibice liczą, że
tak. Ich cierpliwość i tak została

Dobry we
wszystkim
Piotr Bluj dość nieoczekiwanie zwyciężył
w XVIII Triathlonie Zimowym rozegranym w sobotę na warszawskich „Stegnach”. A dość powiedzieć, że pojechał na te zawody z ciekawości, startując w nich po raz pierwszy.
Wyjaśnijmy na wstępie, że na ogólny wynik tej
konkurencji składają się: bieg na 1500 m, wyścig na
łyżwach na dystansie 2400 m oraz jazda na rowerze
na odcinku 4820 m.
Sanoczanin zaczął rewelacyjnie, jako pierwszy
pokonując metę biegu. Stracił jednak na zakładaniu
łyżew (nie dysponował specjalnym obuwiem na rzepy) i ruszył w pogoń za Pawłem Topolskim i Jerzym
Grajewskim, faworytami imprezy. Pościg był skuteczny. Wyprzedził obydwóch i z niewielką przewagą
wskoczył na rower. Do końca nie dał się wyprzedzić,
mocno naciskany przez Pawła Topolskiego, którego
dyscypliną numer jeden jest właśnie kolarstwo.
– Bardzo mi się spodobały te zawody, z racji swego urozmaicenia i potrzeby wykazania się dużą
wszechstronnością. Okazałem się czarnym koniem
imprezy, z czego bardzo się cieszę. Nie mniej z nagrody, jaką był rower górski i olbrzymi puchar, zdecydowanie największy w mojej kolekcji.
Piotr Bluj wystartował w triathlonie w barwach zawodowej grupy „Ambra” Warszawa. Tej samej, w której ściga się na wrotkach Witold Mazur. – Czy to oznacza kolejną zmianę klubu? – zapytaliśmy panczenistę
„Górnika”. – Nic podobnego. Mając jednak na uwadze
fakt, że latem chcę na serio ścigać się na rolkach, postanowiłem czynić to w barwach „Ambry” Warszawa,
która stworzy mi ku temu warunki. Mam na to zgodę
zarządu „Górnika”, więc wszystko jest w porządku.
W najbliższym czasie Piotr Bluj zamierza uczestniczyć w zgrupowaniu kadry polskich łyżwiarzy w Zakopanem, po czym chciałby wyjechać wraz z nią na
jeden z szybkich torów europejskich i powalczyć o jakieś nowe rekordy. Choćby życiowe.
emes
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Runda zasadnicza
hokejowej ekstraligi w liczbach:

już wystawiona na ogromną
próbę, a fakt, że na ostatnim
meczu na „Arenie” ponownie
pojawiło się ponad 2 tys. widzów potwierdza to, że Sanok
kocha hokej. – Ja również
jestem ogromnym kibicem naszych hokeistów, dlatego apeluję o liczne przybycie na mecze
o utrzymanie! Pomóżmy drużynie w tych ważnych momentach
i zapełnijmy naszą „Arenę” po
brzegi – apelował w przerwie
między II a III tercją burmistrz
Wojciech Blecharczyk. Nawią-

zał on również do ostatniej
wpadki obsługi MOSiR-u przed
niedoszłym meczem Naprzód
Janów – KH. – Obiecuję, że takich zajść już nie będzie. Osobiście dopilnuję, by obsługa
„Areny” stała na wysokim poziomie – mówił do ponaddwutysięcznej publiczności burmistrz. Liczymy, że jego słowa znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, jak i na
to, że słabsze występy naszych
hokeistów to już przeszłość. I że
teraz może być już tylko lepiej!
Bartosz Wiśniewski

Peter Kremen, drugi trener KTH Krynica
o pojedynkach o utrzymanie:
Na lodowisku w Sanoku naszej
drużynie gra się dobrze. Mamy
dużo lepszy bilans bezpośrednich
spotkań z KH, jednak nie oznacza to, że zlekceważymy rywala.
Takie mecze rządzą się swoimi
prawami, więc podejdziemy do
nich maksymalnie skoncentrowani. Walka toczy się o ogromną
stawkę, więc trzeba być uważnym od początku do końca. Będziemy się starać przesunąć początek rywalizacji z 18 na 25 lutego. Na początku miesiąca na
krynickim lodowisku będą rozgrywane spotkania Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przez dwa tygodnie nie będziemy mieli więc praktycznie dostępu do własnego lodu.
(not. bw)

Boks w hokejowym wydaniu
Tego dnia wybrałem się do „Areny” z myślą napisania materiału podsumowującego występy sanockiej
młodzieży. Wszak jest ona przyszłością hokeja. Do końca drugiej tercji
mecz nie wyróżniał się niczym szczególnym. Hokeiści z Opola, żądni rewanżu za poniedziałkową porażkę
(MKH wygrał 5-3), po czterdziestu minutach wygrywali 2-1. Na początku
trzeciej odsłony dołożyli jeszcze trzy
traenia, nokautując tym samym
gospodarzy.
I wtedy okazało się, że sanoczanie nie umieją przegrać z honorem.
Ognikiem zapalnym było „rzucenie na
bandę” jednego z hokeistów gospodarzy. Później akcja potoczyła się już
bardzo szybko. Do bójki dołączyli kolejni zawodnicy (również ci z ławki rezerwowych) i na lodzie zaczęło się
ogólne „mordobicie”. W gąszczu wal-

czących można było dostrzec nawet
opolskiego bramkarza. Walka trwała
dobrych kilka minut. Jej pilnymi obserwatorami byli sędziowie spotkania:
Jan Ryniak (główny) oraz Robert Kornecki i Tomasz Kociuba (liniowi), którzy nawet nie próbowali zapobiec
rozprzestrzenianiu się bójki. Wprawdzie przepisy nie nakazują im rozdzielania krewkich zawodników, jed-

Choć hokej to typowo męski sport i często w meczach tej dyscypliny dochodzi do spięć i wymiany ciosów, to jednak to co oglądaliśmy we wtorek na lodowisku w Sanoku, trudno nazwać hokejem.
W trzeciej tercji meczu ligowego juniorów młodszych MKH i Orlika
Opole zawodnicy zamiast grać, postanowili sprawdzić swoje umiejętności w zbiorowej walce bokserskiej.

nak powinni reagować i hamować hokeistów, którzy wjeżdżali na lód
z ławki rezerwowych, włączając się do
bójki. Tego jednak nie zrobili.
Ostatecznie skończyło się na
paru siniakach, zadrapaniach i…
ośmiu karach meczu! Sędziowie
długo nie mogli połapać się, na
kogo nałożyć kary. Ich bezradność
była żenująca, choć twierdzili, że
nad wszystkim panują. „Spier...
stąd młody” – wrzasnął do mnie
Tomasz Dutkiewicz (jeden z arbitrów technicznych), kiedy wszedłem
do boksu sędziowskiego. Nie dał
sobie wytłumaczyć, że cały mecz
powinien być natychmiast zakończony, gdyż po wyrzuceniu zawodników z lodu obie drużyny nie miały
wymaganej ilości 10 graczy plus 2
bramkarzy (golkiper Orlika również
dostał karę meczu). No, ale widocznie nasi sanoccy arbitrzy czują się
na tyle pewnie, że interpretują przepisy na własny sposób.
TYGODNIK SANOCKI

Jak się okazało, mecz nie miał
prawa być dokończony. Sędzia główny Jan Ryniak nakazał zakończyć grę
dopiero w 54 min. 36 sek. po interwencji Bogdana Terleckiego (prezes MKH,
który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Wydziału Gier i Dyscypliny
PZHL). Przez gapiostwo arbitrów obie
drużyny grały praktycznie „na jedną
piątkę” przez blisko 5 min.! W protokole meczowym zapisano po cztery kary
meczu dla obu drużyn. Z MKH z lodu
zostali wyrzuceni: Konrad Piegdoń,
Damian Ciepły, Mateusz Wilusz i Marcin Mazur (wykluczenia tylko do końca
spotkania).
Cała sytuacja zakończyła się wielkim niesmakiem. Bo objawy „bokserskich” aspiracji w hokejowej drużynie
juniorów młodszych (roczniki ’89 i 90’)
nie są normalnym zjawiskiem. Normalnym „zjawiskiem” nie są też nasi arbitrzy. Wystarczy wspomnieć chociażby
niedawny turniej „O Puchar Lotosu”,

w którym gwizdali sanoccy rozjemcy.
A wtorkowe zajście potwierdziło tylko,
że sama umiejętność jazdy na łyżwach i papiery na sędziego to nie
wszystko. Trzeba również umieć odnaleźć się w trudnych i spornych sytuacjach, jak te z feralnego pojedynku
MKH z Orlikiem. I póki sędziowie
z Sanoka nie zrozumieją, że nie są
przysłowiowym „pępkiem świata”, ciągle będziemy świadkami hokejowych
anomalii. A tracą na tym wszyscy, począwszy od młodych hokeistów, skończywszy na garstce publiczności, która jeszcze przychodzi na mecze drużyn młodzieżowych.
Bartosz Wiśniewski

Bogdan Terlecki, prezes MKH:
– Postawa zawodników bardzo
mnie rozczarowała. W szatni
dałem temu wyraz, tłumacząc
im, że powinni
swoją wyższość
wykazać klasą gry, a nie bijatyką.
Jestem przeciwnikiem chamstwa,
które będziemy surowo karać. Jeśli
chodzi o postawę sędziów, w ferworze walki i dynamicznego rozwoju sytuacji po prostu się pogubili
i stracili panowanie nad sytuacją.
Po wyrzuceniu ośmiu zawodników,
co doprowadziło do zdekompletowania składów obydwu drużyn, powinni momentalnie zakończyć
mecz. Tego nie zrobili.
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